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Hei
Her er en liste over saker jeg ønsker at skal diskuteres og stemmes over på årsmøte.

Nixies en klubb for alle også de som ønsker å satse:
Forslag om at det presiseres at klubben vår er en breddeidrettsklubb med tilbud om toppidrett på junior elite,
senior AG6 og senior coed. Det skal være mulig å satse på landslaget i klubben vår.

Cheerkompetanse i styret:
Alle i sportslig/ styret må ta grunnkurs i Cheer i løpet av første halvår i styret, for å få litt grunnleggende forståelse
for regler og for sporten og som drives i klubben de skal styre.

Ekstraordinære situasjoner og opptak til lag.
Dersom en utøver blir skadet eller langvarig syk rett før konkurranse, er dette å regne som en ekstraordinær og
unik situasjon. Man har i slike situasjoner muligheten til å ta inn en ny utøver på laget. Så lenge det ikke går utover
andre lag rett før konkurranse.

Valgkomité og avstemming for sportslig komite.
Forslag om at Sportslig komite har en egen valgkomité og at man på årsmøte stemmer inn hvem som skal være
Peewee-, junior- og senioransvarlig. Samt stemmer over øvrige medlemer til sportslig

Sportslig leder-, og gruppeansvarligs myndighet til avgjørelser.
Sportslig leder må ha myndighet og autoritet til å ta dirkekte avgjørelser alene på små saker. Gruppeleder har
også myndighet til, i dialog med Sportslig leder  (PeeWee-, Junior- eller Senioransvarlig) å ta raske direkte
beslutninger.
Ved litt større småsaker som haster kan man evt. ta en rask diskusjon i lukket diskusjonsgruppe med øvrige
medlemmer i sportslig komite. (Alle saker trenger ikke gå gjennom sportslig og styremøter)

Mulighet for å stemme på vegne av medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet.
Forslag om at det tillates at et medlem gir fullmakt til å stemme på deres vegne i viktige saker på årsmøte, dersom
medlemmet selv ikke har mulighet til å delta på møtet.

Treneravtale
Forslag om at det inkluderes et avsnitt i treneravtale/ instruks om minimums oppmøte for å få utbetalt
trenergodtgjørelse/ benytte trenerfordelene.
Feks at man kan ha fravær/ vikar på maks 6 treninger pr halvår. 
Samt at man har plikt til å hjelpe til med å skaffe vikar når man må være borte fra trening.

Hilsen Lone Skjelten


