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Styrende dokumenter
- Lov for Grenland havpadleklubb (GHPK)
- Organisasjonsplan for Grenland Havpadleklubb (GHPK)
Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere
beskrevet i klubbens lov (Lov for Grenland havpadleklubb (GHPK), §§ 14, 15, 16). Der fremgår det
også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én
måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer.. Agenda og
saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på
å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra
årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.
Medlemsmøter
Alle medlemmer kan innkalle til medlemsmøte via styret. Det kan legges til rette for medlemsmøte i
kombinasjon med årsmøte.
Styret
Klubben er organisert, med styre, kontrollutvalg og valgkomité. Det er ikke ansatte eller betalte
funksjoner i klubben.
Styret består av leder, nestleder og to medlemmer samt to varamedlemmer.
Spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær osv. fordeles når styret konstituerer seg etter årsmøtet.
Fordelingen av oppgaver i styret:
Leder
- Mål- og strategiarbeidet i klubben
- Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
- Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
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- Innkaller til styremøter, medlemsmøte og årsmøte. Forbereder saker og leder møtene
- Oppdaterer organisasjonsplan og legge denne frem for godkjennelse på årsmøtet.
- Være klubbens kontaktpunkt mot Norges Padleforbund og overordnede organisasjonsledd
Nestleder
- Stedfortreder for lederen
- Representant Bamble idrettsråd
Kasserer
- Regnskapsansvarlig
- Medlemsadministrasjon
Styremedlem
- Oppgaver tildelt av styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er
av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet.
Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøtet eller på en ekstraordinært medlemsmøte.

Styrets arbeid
Styret skal drives slik at resultatet blir mest mulig padling og padleglede for flest mulig. Styret møtes
om lag annenhver måned. Leder sender innkalling med saksliste til styret minst to døgn før møtet. En
av styremedlemmene velges som referent. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot
vedkommendes egen stemme.
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av
sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.
Utvalg og komiteer
- Valgkomité velges på årsmøte iht. lov for Grenland havpadleklubb, §16
- Kontrollutvalg velges på årsmøtet.
- Klubbens styre nedsetter turkomite som legger frem forslag til turplan.
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