RETNINGSLINJER
Vedtatt 1. gang 17.2.1976. Sist endret: 26.9.2006.
FORMÅL:
1.

“Ryggsekken” skal være en klubb for aktive friluftsmennesker og bygge på
initiativ fra det enkelte medlem. Virksomheten skal være aktiviserende,
kontaktskapende og allsidig innen en rimelig økonomisk ramme.

MEDLEMSKAP:
2.

Enslige kan skriftlig søke styret om medlemskap. Det tilstrebes en rimelig
fordeling aldersmessig og mellom kvinner og menn. Ikke-medlemmer kan
møte på klubbens arrangementer i en “prøveperiode” før medlemskap
søkes. Søkere må kunne vise til en aktiv turinteresse.

ORGANISASJON:
3.

Klubben skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av 1. kvartal.
Innkalling med dagsorden og forslag skal være medlemmene i hende minst
14 dager før møtet.

4.

Alle retningslinjer og endringer av disse må godkjennes av årsmøtet med
2/3 flertall. Forslag må være styret i hende senest 1. desember.

5.

Årsmøtet velger redaktør for 2 år, sekretær for 2 år, kasserer for 2 år og en
varamann for 1 år til styret. I tillegg til disse deltar lederen fra hver
aktivitetsgruppe på styremøtene med stemmerett.
Blant styrets oppgaver er: forvaltning av klubbens økonomi, samordning
og godkjenning av arrangementene, utgivelse av klubbens program,
markedsføring og rekruttering av medlemmer, godkjenning av nye
medlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av dets medlemmer er til stede.

6.

Klubbens virksomhet utøves gjennom aktivitetsgrupper, f.eks. kultur-,
selskaps- og turgruppe. Hver aktivitetsgruppe består av 3 medlemmer;

som velges av årsmøtet for 1 år. Aktivitetsgruppen velger selv sin leder.
Gruppene kan knytte til seg hjelpere etter behov.
7.

Klubbens valgkomité skal bestå av 3 medlemmer. Årsmøtet velger 2 av
disse, det 3. medlemmet utnevnes av styret. Representantene valgt av
årsmøtet bør ikke ha andre valgte tillitsverv i klubben. Funksjonstiden for
valgkomiteens medlemmer er 1 år.

8.

Oppløsning av klubben må vedtas på årsmøtet og stadfestes av
ekstraordinært årsmøte som avholdes minst 2 måneder senere - begge
ganger med minst 2/3 flertall.

ØKONOMI:
9.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Betalingsfrist settes til 3 uker
etter utsendelse av krav. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten etter
purring, kan strykes som medlemmer.

10.

Klubben skal drives etter “non-profit”-prinsippet, hvor hvert arrangement
bør være tilnærmet økonomisk selvbærende. Styret har anledning til å støtte
arrangementer økonomisk.

11.

Årsmøtet velger revisor for 1 år om gangen.

12.

Årsregnskapet, som følger kalenderåret, fremlegges på årsmøtet.

13.

Alle tillitsverv i klubben skal være ulønnede, men heller ikke til økonomisk
byrde.

www.ryggsekken.no

