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Innledning

Dette er Ørland Ballklubbs hovedvedtekter. Disse vedtektene må sees i sammenheng
med klubbhåndbok for fotball- og håndballgruppen. Disse vedtektene stadfester det som
er felles for alle medlemmer i ØBK. Vedtektene kan bare revideres gjennom årsmøtet
eller et ekstraordinært årsmøte. Klubbhåndbok for fotball- og håndballgruppen kan
revideres av de respektive styrene.

§ 1 Navn
Klubbens navn er: Ørland Ballklubb, forkortet ØBK.
Klubben ble stiftet den 18. januar 1994.

§ 2 ØBKs slagord og visjon
Ørland Ballklubb sitt slagord er:
FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG
Ørland Ballklubb skal gi et så godt tilbud som mulig i både håndball og fotball
innenfor rammen av klubbens visjon som er:
ALLE SKAL HA MULIGHET TIL UTVIKLING PÅ SITT NIVÅ.
For å nå denne ambisjonen er det en målsetting om at klubben kan stille lag i alle
klasser i begge idretter. Vi ønsker å være en klubb som gir sportslige opplevelser
innenfor begge idretter til flest mulig av barn og ungdom i nærmiljøet. Det er derfor
avgjørende at klubben tilrettelegger for at våre utøvere kan delta på både håndball
og fotball.

§ 3 Verdigrunnlag
Ørland Ballklubb har fem grunnverdier som vi setter høyt og ønsker at klubbens
medlemmer skal representere og forsøke å etterleve i alle situasjoner hvor klubben
er involvert. Verdiene er som følger:
Respekt
Med respekt menes toleranse for andres meninger og væremåte og respekt for andre
utøvere, trenere, oppmenn og dommere.
Glede og humør
Vi skal vise engasjement og iver fra spillere, foreldre og publikum i tillegg til å utøve
idrett med glede og humør.
Omsorg
Omsorg innebærer å bry seg om hverandre, sette grenser for hverandre, dyrke
samholdet i klubben og ta ansvar for hverandre.
Stolthet
Utvise stolthet av klubben og drakten – i visshet om at dette gir identitet og
tilhørighet til ØBK.

4
Revidert 28. feb 2019

Vedtekter for Ørland Ballklubb
Trygghet
Trygghet innebærer blant annet at vi er inkluderende slik at alle blir tatt godt imot
og føler seg hjemme i klubben.

§ 4 Formål
Klubbens formål er å drive organisert håndball og fotball gjennom Norges Håndballog Fotballforbund på alle nivå. Klubben er en selvstendig juridisk enhet med
utelukkende personlige medlemmer. Enkeltmedlemmer hefter bare med sin
kontingent. Klubben skal drive sin virksomhet i tråd med NHF/NFF’s målsetninger.

§ 5 Organisasjon
Klubbens leder, sammen med ett annet medlem av klubbens valgte styre, forplikter i
fellesskap klubben med sine underskrifter.

§ 6 Medlemskap
Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters vedtekter
og bestemmelser kan tas opp som medlem. Innmelding skjer gjennom klubbens
hjemmeside “Bli medlem” eller gjennom “Min idrett”.
Dersom en søker har heftelser til en annen klubb må dette gjøres opp før
vedkommende kan tas opp som medlem.
En spiller er først spilleklar når kontingent og eventuelt spillerlisens er betalt.
Medlemmer som har hatt spilleavbrudd og som igjen ønsker å spille, må først gjøre
opp for eventuell skyldig gjeld.
Medlemmer, hvis arbeid har hatt særlig betydning for klubben, kan bli
æresmedlemmer. Hovedstyret kan utnevne æresmedlemmer ut fra nominasjon fra
gruppestyrene eller fra enkeltmedlemmer. Æresmedlemmer skal også vurderes ut
fra innsats nedlagt i klubber som i 1994 ble innlemmet i ØBK.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år
innen utgangen av februar og innkalles av hovedstyret.
Regnskapsåret i klubben er fra 1. januar til 31. desember hvert år.
Innkalling til årsmøtet gis ved oppslag og i Fosna-Folket minst 2 uker før årsmøte.
1 uke før årsmøtet skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport,
valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedrørende innkomne
forslag publiseres på klubbens hjemmeside.
Årsmøtet ledes av klubbens leder eller av en valgt dirigent.
Årsmøtet skal behandle de saker som står på dagsorden.
Protokollen fra årsmøte underskrives av 2 dertil valgte møtedeltakere og skal
publiseres på klubbens hjemmeside senest 3 uker etter årsmøtet.
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Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møtedirigent.
3. Valg av referent.
4. Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen.
5. Registrering av stemmeberettige til stede på årsmøte.
6. Styrenes (Håndball/Fotball og hovedstyrets) beretninger.
7. Revidert regnskap m/revisjonsberetning.
8. Hovedstyrets budsjettforslag for det kommende året.
9. Planlagt aktivitet for det kommende året.
10. Innkomne forslag.
11. Fastsettelse av medlemskontingent.
12. Valg av styrer (Håndball/Fotball og hovedstyre) og valgkomitè.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede, forutsatt at
innkalling har skjedd i henhold til disse vedtekter.
Ingen har mer enn en stemme, fullmakter tillates ikke.
Alle vedtak og valg avgjøres med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke
annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet ved vedtak (unntatt valg)
avgjør lederen med sin dobbelstemme. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget
ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Alle avstemninger foregår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning
holdes når 1 eller flere stemmeberettigede ønsker det.
Er det flere kandidater til styreverv enn det antall som er på valg, trer suksessivt den
ut som har færrest stemmer, helt til det gjenstår det antall som er på valg.
Alle valg til tillitsverv foregår skriftlig dersom det er flere kandidater enn plasser.
Stemmesedler som er blanke eller inneholder navn på ikke foreslåtte kandidater,
teller ikke og anses som ikke avgitt.
Stemmerett
Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller har andre uoppgjorte forpliktelser,
har ikke stemmerett eller andre rettigheter i klubben.
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstager i ØBK, kan velges
til tillitsverv dersom de er forespurt og har gitt samtykke.

§ 8 Hovedstyret i klubben
Hovedstyret består av leder, sekretær, økonomiansvarlig, leder handballstyret, leder
fotballstyret og ett styremedlem.
Funksjonstiden for hovedstyrets medlemmer er 2 år (i årstall med oddetall velges
leder, og i årstall med partall velges økonomiansvarlig og ett styremedlem.
Gruppestyrene velges først og leder håndball og leder fotball trer automatisk inn i
hovedstyret).
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Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet avgjør leder i hovedstyret med sin dobbelstemme.
Styret gis fullmakt til omrokkeringer og omfordeling av funksjoner hvis nødvendig.
Fotball – og handballstyrets sammensetning vil variere noe i forhold til oppgaver og
behov. Disse styrene velges i forkant av årsmøtet. Årsmøtet vil formelt sett
godkjenne disse som en del av prosessen å bestemme sammensetningen av
hovedstyret.

§ 9 Valgkomiteen
Årsmøtet velger 3 medlemmer til valgkomite. Disse bør representere både handball
og fotball. Medlemmene i valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteens varamedlem
velges når lederen ikke er på valg. Når leder av valgkomiteen etter to år går av,
rykker medlemmet opp til å bli leder og varamedlemmet rykker opp til å bli fast
medlem av valgkomiteen. På denne måten vil to av medlemmer i valgkomiteen til
enhver tid representere kontinuitet.
Komiteen skal senest 2 uker før årsmøte sende styret forslag til:
• Leder (Oddetallsår)
• Sekretær (Oddetallsår)
• Økonomiansvarlig (Partallsår)
• Informasjonssekretær (Partallsår)
• Et styremedlem (Partallsår)
• Nytt varamedlem til valgkomiteen (Årlig)

§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av hovedstyret med 2 ukers varsel, når det selv
eller minst 1/3 av de stemmeberettigde medlemmer forlanger det. Ekstraordinært
årsmøte kan kun behandle den/de sak(er) det er innkalt for.
Innkallingen skal inneholde:
• Opplysninger om hvem som har forlangt møtet
• Begrunnelse for innkallingen
• Tid og sted
• Dagsorden
Ellers gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøtet 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses for oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer.
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Dersom klubben besluttes oppløst, tilfaller klubbens eiendeler veldedige formål i
Ørland kommune, godkjent av årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på årsmøtet og krever 2/3
flertall av de tilstedeværende medlemmer.

§ 13 Andre bestemmelser
ØBK er medlem av Norges idrettsforbund (NIF).
Leder og/eller styremedlem møter på krets-, region- og forbundsting der det er
formålstjenlig for klubben. ØBK har tilhørighet i Ørland kommune og er således fast
medlem av Idrettsrådet i Ørland kommune.

§ 14 Organisering
Organiseringen av Ørland Ballklubb gjenspeiler aktivitetene og satsningsområde i
klubben. Samtidig er antallet styrefunksjoner begrenset til et realistisk antall, men
likevel på et nivå nødvendig i forhold til de sportslige ambisjoner,
hovedmålsetninger, økonomisk størrelse og idrettslig aktivitet.
Organiseringen av klubben opererer med to styrenivåer, hvor hovedstyret, på vegne
av årsmøtet er ansvarlig for tilrettelegging og overordnet styring av aktiviteter og
økonomi.
Styrene i undergruppene, henholdsvis håndball og fotball, er innenfor den enkelte
aktiviteten ansvarlig for gjennomføring av trening, utdanning av trenere/oppmenn,
koordinering og veiledning på det faglige/sportslige innen sin gruppe. Styrene har
også budsjett og regnskapsansvar og er ansvarlig for at disse er i samsvar med
Håndball-/Fotballgruppens sportslige målsetninger og ambisjoner.
Klubben ønsker at hvert lag innenfor den enkelte gruppe opererer med minst 1
trener, 1 hjelpetrener og 1 lagleder/foreldrekontakt.
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Prinsippskisse av organisasjonen i ØBK

Årsmøtet

Hovedstyret

Fotballstyret

Håndballstyret

Lagsnivå:

Lagsnivå:

Lagsnivå:

Lagsnivå:

-trener

-trener

-trener

-trener

-hjelpetrener

-hjelpetrener

-hjelpetrener

-hjelpetrener

-lagleder eller

-lagleder eller

-lagleder eller

-lagleder eller

foreldrekontakt

foreldrekontakt

foreldrekontakt

foreldrekontakt

§ 15 Medlemskontingent og aktivitetsavgift
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.
Alle må være medlem av ØBK for å delta i klubbens organiserte aktiviteter.
Styremedlemmer, trenere, hjelpetrenere og lagledere må også betale
medlemskontingent. Dette for å kunne registrere alle som er i administrasjonen og
trenerapparatet gjennom idrettsforbundets systemer.
Denne kontingenten betales inn årlig.

§ 16 Økonomireglement
Hovedstyret gis myndighet til å utarbeide et eget økonomireglement for ØBK. Dette
reglementet skal justeres i tråd med de vedtak som gjøres på årsmøtet. For å sikre et
oppdatert økonomireglement, gies hovedstyret myndighet til å oppdatere reglement.

§ 17 Klubbens farger og merke
Klubbens farger er hvit og blå.
På de lavere alderstrinn vil det være åpent for å benytte andre farger ifm interne
oppgjør i klubben.
Ørland Ballklubbs merke er et skjold med blå bunn. Navnet Ørland Ballklubb er
skrevet med blå bokstaver i et hvit diagonalt felt som strekker seg fra øverste høyre
hjørne ned til det venstre nedre hjørne. Oppe i det venstre hjørne står datoen for
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klubbens opprettelse, 18.1, og i midten av en hvit ball i nedre hjørne er årstallet 1994
skrevet med blått.
Tøymerke som viser klubbens emblem kan bæres av alle klubbens medlemmer,
aktive som passive både på idrettsantrekk og fritidsantrekk generelt. Hovedstyret
eller gruppestyret har i særlige tilfeller rett til – som en spesiell honnør – å utdele
merke til andre.

§ 18 Æresmedlemmer i ØBK
Kriterier for å bli æresmedlem i ØBK er lang, aktiv og tro innsats for klubben. De skal
ha bidratt til å fremme klubbens navn, i sportslig sammenheng eller være sportslig
og/eller administrativ leder i klubben. Æresmedlemmer kan fremmes av
enkeltmedlemmer eller styret i klubben. Utnevnelse av æresmedlemmer gjøres av
hovedstyret i forbindelse med årsmøte/årsfesten.
Klubben har 10 æresmedlemmer, disse er:
• Arne Rathe
•
Agnes Pettersen
• Per Borg
• Olav Hernes
• Aud Lund
• Mikal Tyskø
• Thor Bretting
• Tor Øystein Grøntvedt
• Vidar Venes
• Helge Pedersen
Klubben har 5 æresmedlemmer som har gått bort, disse er:
• Kristian Finseth
• Jarle Morgenstjerne Søtvik
• Thor Fuglerud
• Per Knudsen
• Kåre Emmerhoff

§ 19 Dugnad
Alle medlemmer, foreldre / foresatte og spillere fra 12 – år og oppover plikter å delta
på alle dugnader klubben arrangerer. ØBK arrangerer cup innen fotball og håndball.
Dette er arrangementer som krever mye støtte av foreldre for å være
gjennomførbare. Disse arrangementene står for en stor del av klubbens inntekt og
bidrar til lav treningsavgift. I tillegg har fotball-/håndballgruppen dugnad når lagene
har hjemmekamper. (Kiosksalg og hall / bane ansvarlig).
Foreldre / foresatte, medlemmer og spillere (ikke personer med verv i klubben)
plikter å stille på oppsatt dugnad. Hvis oppsatt tid ikke passer skal det byttes internt
og ansvarlig for dugnaden skal ha beskjed. Det vil bli gitt bot på kr 1000,- ved
manglende oppmøte uten tilbakemelding til dugnad ansvarlig.
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§ 20 Instrukser for hovedstyrets medlemmer
Leder.
Leder ØBK er styrets leder og har som hovedoppgave å i gjennom beslutninger i
styret, og oppfølging av disse, legge forholdene til rette for trening samt utvikling av
miljø og trivsel i klubben. Dette gjøres i gjennom å:
- Delta og lede hovedstyremøtene i henhold til møteplan i Ørland Ballklubb
- Forberede og gjennomføre årsmøte i klubben i løpet av februar måned hvert år.
- Til enhver tid holde seg oppdatert over aktiviteten og økonomien i klubben.
- Inneha helhetsoversikt over klubbens aktiva og status på disse.
- Ta initiativ til sportslige og andre aktiviteter for å nå klubbens målsettinger innen
områdene miljø og trivsel.
- Iverksette besluttede tiltak ved hjelp av styrets medlemmer og sportslig utvalg.
- Holde seg orientert om aktivitetene i de sportslige utvalgene og lagene generelt.
- Være til stede og representere ØBK ved større tilstelninger av sportslig og ikke
sportslig aktivitet i Ørland, Fosen og eventuelt i region Midt Norge.
- Representere ØBK i Ørland idrettsråd.
- Sammen med styremedlemmer i ØBK være ansvarlig for informasjon ut mot og
initiativ overfor media, for å få dekket så mye som mulig av klubbens aktiviteter
og arrangementer.
Sekretær
Sekretæren i ØBK skal ha oversikt over aktiviteten i styret, beslutninger som blir tatt
og status på oppfølging av disse. I tillegg er sekretæren ansvarlig for å hente og
distribuere post til klubben. Dette gjør sekretæren igjennom å:
- Delta på de hovedstyrestyremøtene i Ørland Ballklubb i henhold til møteplan
- Skrive og distribuere referat fra styremøtene.
- Hente og fordele post
- I samarbeid med leder, skrive og distribuere innkalling med agenda for
styremøtene.
- Føre beslutnings-/tiltaksprotokoll med oppfølgingsskjema og gi status på hvert
styremøte.
- I samarbeid med økonomiansvarlig, sørge for å hente inn lister og holde oversikt
over medlemmer, utøvere, trenere og lagledere i ØBK.
- Ansvar for utsending av medlemskontingent.
Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har som hovedoppgave å holde oversikt og følge opp regnskap i
forhold til budsjettet. I tillegg er han/hun hovedansvarlig for å foreslå og initiere
tiltak for å skaffe klubben sponsorinntekter. Han/hun er også ansvarlig for å
innbringe medlemsavgift og aktivitetsavgift til ØBK. Økonomiansvarlig er lederens
stedfortreder ved lederens forfall. Dette gjør økonomiansvarlig igjennom å:
- Delta på de hovedstyremøtene i Ørland Ballklubb i henhold til møteplan
- I samarbeid med sekretæren holde oversikt over klubbens medlemmer.
- I samarbeid med de økonomiansvarlige i gruppene holde oversikt over ØBK sin
økonomi i sin helhet og informere hovedstyret om status.
- I samarbeid med de økonomiansvarlige i gruppene utarbeide regnskap og
budsjett for Ørland Ballklubb til årsmøtet i januar.
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-

-

Ta initiativ og forslå tiltak for sponsorinntekter til klubben, for deretter
gjennomføre oppfølging av tiltakene mot næringslivet etter en eventuell
beslutning i styret.
Ta initiativ for å skaffe klubben arbeidsoppgaver som bringer inntekter til lagene
Være hovedansvarlig for å koordinere arbeidet opp mot næringslivet i forhold til
premier, sponsorer og annen støtte til klubbens arrangementer og daglig drift.
Ivareta lederens oppgaver når denne ikke er tilstede på de månedlige
styremøtene.
Holde klubbens økonomireglement oppdatert.

Styremedlem:
Styremedlem har ansvar for utleie og orden av ØBK huset.

§ 21 Retningslinjer for barne- og ungdomsidrett i ØBK.
Retningslinjer for utøvelse av idrett i ØBK er en instruks hvor hovedstyret er
ansvarlig for oppdatering.

§ 22 Incentiver
Det er tidvis vanskelig å rekruttere til ulike verv i klubben. ØBK er avhengige av at
ulike roller i organisasjonen bekles av frivillige. For å motivere til villighet og innsats
tilbyr ØBK ulike incentiver for rekruttering. Følgende incentiver gjelder for
styremedlemmer, trenere, hjelpetrenere og lagledere:
• Fri treningsavgift for egne barn i egen gruppe/aktivitet.
• Gratis trenings-/overtrekksdress.
• Barn av medlemmer i hovedstyret har fri treningsavgift til en valgfri
gruppe/aktivitet.
• Gratis lån av ØBK huset til arrangementer.
• Aktive spillere samt funksjoner nevnt ovenfor har fri adgang til
arrangementer innen egen gruppe/aktivitet.
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