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10. Innkomne saker 
 

Sak 1 
 
Fra Hovedstyret: 
Daglig leder har blitt kontaktet med spørsmål om FLIK kan være interesserte i å 
opprette en basketballgruppe. 
 
Begrunnelse  
Det er en gjeng som spiller basketball fast. De har trener og er en gruppe ivrige 
ungdommer. De ønsker å være en del av klubben slik at de får bedre organisering 
av aktiviteten og fordi de synes dette vil kunne være positivt for idrettslivet i 
kommunen 
  

Hovedstyrets vurdering  
Hovedstyret behandlet saken i styremøte 8. mars 2021. Dersom det skal tas opp 

flere grupper i FLIK vil det kreve en endring av loven for FLIK fordi det der kommer 

frem hvilke grupper klubben har og i hvilke særforbund klubben er medlem. 

Daglig leder har vært i kontakt med basketballforbundet og de er veldig positive til 

initiativet. 

Det er funnet kandidater som kan ivareta styreroller i en eventuell ny gruppe. 

Hovedstyrets forslag til vedtak 

Hovedstyret foreslår at basketball tas inn som ny gruppe i klubben. 

Det gjøres ikke endringer/suppleringer til hovedstyrets sammensetning på 

bakgrunn av dette og leder av basketballgruppa blir ikke fast medlem i hovedstyret. 

Loven for FLIK oppdateres med en setning i § 2(2) Idrettslaget er medlem av: 

Det tilføyes: 

Norges Basketballforbund gjennom Norges Basketballforbund 
Region Sør 
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Sak 2 

 
Fra Hovedstyret 

Opprettelse av et arbeidsutvalg i FLIK. 

Begrunnelse 

Hovedstyret i FLIK består av 13 medlemmer. I tillegg møter daglig leder og 

administrasjons sekretær i møtene. 

Noen av hovedstyrets medlemmer mener det er for hyppig og ofte for lange møter. 

Etter å ha diskutert dette i hovedstyret er det enighet om at det kan være 

hensiktsmessig å opprette et arbeidsutvalg som kan møtes for å ta operative 

beslutninger mellom de ordinære hovedstyremøtene 

Forslag 

Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av fem medlemmer. Daglig leder deltar 

også uten stemmerett. 

Arbeidsutvalget kan ta beslutninger på vegne av hovedstyret mellom 

hovedstyremøtene. 

Styreleder, nestleder og leder av økonomigruppa skal være med i arbeidsutvalget. 

Hovedstyret gis fullmakt til å velge de to siste medlemmene blant hovedstyrets 

ordinære medlemmer. Hovedstyret gis også fullmakt til å legge føringer for 

arbeidsutvalgets drift og aktivitet. 

 


