Saker som ønskes fremmet for årsmøte
1. forslag om endringer i vedtekter
Ny rolle
Styret i Eidsvoll sykkelklubb 2020 ønsker å fremme forslag til årsmøte 2021 om at fast
styresammensetning utøkes med 1 ny rolle ifra 2021.
Rollen som ønskes fremmet som fast medlem av styret er: Rittansvarlig.
Dette er en rolle som vi foreslår får et hovedansvar for samtlige ritt, og kan koordinere de
forskjellige oppgavene som må ordnes og kan enklere hente ut synergieffekter mellom de
forskjellige rittene enn separate arrangementskomiteer har forutsetninger til å gjøre.
Justering av varaers beskrivelse
Styret ønsker også at det gjøres en endring i vedtektene til klubben, vedrørende varaene til
oppmennene. Dette fordi vi i året 2020 ved en anledning kom i situasjon hvor et av
styremedlemmene som ikke har egen vara trakk seg fra sin rolle av personlige årsaker, som
gjorde at vi måtte benytte et varamedlem til å dekke denne rollen resten av sesongen. For å
unngå dette i fremtiden så ønskes det en endring i vedtekts teksten som gir varaene en
mulighet til å dekke disse rollene ved behov utover å være personlig vara for aktuell
oppmann.
Revidere vedtekter generelt
Det ønskes også å justere noe på vedtekter for øvrig som en konsekvens av nye
samhandlingsmetoder og elektroniske verktøy.
Ny § 14 ønskes også tatt inn:
§14 Brudd på bestemmelser
Brudd på bestemmelsene til ESK, NIF eller NCF, samt dopingregler kan medføre at
medlemmer kan ekskluderes av styret. Dette gjelder også ved tilfeller av seksuell
trakassering eller mobbing.
Dette for å være helt i tråd med øvrig regelverk som vi som klubb er underlagt, og som også
understøtter vårt ønske om å være en klubb som satser på barn og unge.
2. Evaluering av behov for klubblokaler
Forslag om å gi nytt styre mandat til å gjøre en evaluering av behovet for klubblokaler, og
myndighet til å gjennomføre eventuelle endringer hvis evalueringen tilsier dette.

3. Fremtidsvisjon, verdier og handlingsplaner
Styret ønsker å fremme forslag om en fremtidsvisjon, verdier og handlingsplaner, som underbygger
ønsket om satsning på barn og ungdommer

