
Årsmøte Bøler IF 2022 – etablere en ny gruppe 
 

Hovedstyret i Bøler IF ønsker å etablere en egen gruppe for barmarkstrening. Gruppa skal tilby fysisk 

trening og bidra til et bredere idrettstilbud for nærmiljøet. Utøvere vil kunne delta i konkurranser i 

regi av forbundet Nor3F. Andre trener sammen med andre utfra egne premisser. Gruppen får navnet 

Bøler IF Functional Fitness og tas opp i særforbundet Nor3F. Gruppen skal gi et generelt 

treningstilbud for alle i nærmiljøet, uansett fysisk utgangspunkt. Her vil det også tilrettelegges for 

paraidrett. 

I henhold til Bøler IF sin lov kan årsmøtet beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettsforeningens 

organisasjonsplan. Årsmøtet kan gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på 

kandidater fra gruppen (§23 om grupper, vedlagt). 

 

Forslag: Årsmøtet beslutter å opprette en gruppe for Functional Fitness. Hovedstyret fullmakt til å 

oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

 

Årsmøtet skal velge styre. I gjeldende lov er dette omtalt som under §16 Årsmøtets oppgaver pkt. 

14: 

Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer (en fra hver av foreningens 

grupper) og ett varamedlem. 

 

Hovedstyret i Bøler IF foreslår å endre dette punktet i loven slik at styret utvides med et 

styremedlem fra gruppen for Functional Fitness. 

 

Forslag: Valg av styre i Bøler IF sin lov endres. Nytt punkt er som følger, med endring i kursiv: 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer (en fra hver av foreningens 

grupper) og ett varamedlem. 

 

 

  



§ 23 Grupper 
 

(1)  Idrettsforeningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og 

hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av idrettsforeningens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

(2) Dersom idrettsforeningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har 

vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. 

Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret 

fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettsforeningen. 

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. 

Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet 

skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret 

om blant annet idrettsforeningens regnskap, årsberetning, treningsavgift, 

budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 

årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av 

fullmakt gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på 

annen måte forplikte idrettsforeningen uten fullmakt fra hovedstyret. 

 


