RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB
16. FEBRUAR 2007

FORRETNINGSORDEN
FOR
ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE
KUNSTSKØJTEAFDELING

Denne forretningsorden er godkendt på RSIK´s bestyrelse den 5. oktober 2006
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Indledning
Denne forretningsorden er udarbejdet til Rødovre Kunstskøjteklub og dens arbejdsbestyrelse.
Arbejdsbestyrelsen er underlagt RSIK´s hovedbestyrelse og dennes vedtægter. Denne forretningsorden er således udarbejdet med henblik på den daglige organisering og ledelse af Rødovre Kunstskøjteklub.
Dette betyder at;
1. Regnskab og revision ikke indgår i denne forretningsorden
2. Kommunale tilskud tilgår RSIK´s hovedbestyrelse

§1
Navn og hjemsted
Foreningen Rødovre Kunstskøjteklub der har hjemsted i Rødovre kommune, er stiftet i 1961. Foreningen er tilsluttet Dansk Skøjte Union (DSU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
§2
Formål
Foreningens formål er at dyrke kunstskøjteløb og at fremme kunstskøjtesporten i Danmark. Det skal
ske ved en kombination af løbende forbedringer af løbernes færdigheder, samt aktiviteter indenfor
kunstskøjtesporten med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Visionen er, at RSIK kunstskøjteklub vil være blandt Danmarks bedste kunstskøjteklubber, sportsligt (eliten) og socialt (bredden).
Det søges opnået ved;
1. En løbende udvikling samt uddannelse af vores trænere
2. Et udviklet samarbejde med venskabsklubber, både i Danmark og udlandet (Sverige)
3. At vores kontingentbetaling til enhver tid, skal være konkurrencedygtig blandt de øvrige
klubber i Danmark
4. At eliteidrætten i Rødovre Kunstskøjteafdeling defineres, som hold eller individuelle personer, som træner målrettet og koncentreret mod at deltage i Dansk Skøjte Unions bedste række eller mod at deltage i de danske mesterskaber samt andre internationale mesterskaber inden for sin aldersgruppe.
5. Et individuelt målstyringsprogram for vores løbere, (blandt andet via løber / træner samtaler,
ved sæsonstart, hvor planlægning for den enkelte løber aftales, midt sæson med en status for
forløbet og ved sæsonafslutning med en evaluering af den enkelte løbers opnåede mål)
6. Tre årlige forældremøder; 2. mandag i september, 2. mandag i januar, samt generalforsamling i marts, for samtlige medlemmer og forældre i klubben.
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§3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som er i stand til at bevæge rundt på skøjter ved
egen hjælp. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Klubben optager p.t. ikke passive medlemmer.
(Vedtægterne kan eventuelt suppleres med følgende: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag
udpeges af arbejdsbestyrelsen. Udpegningen, der skal begrundes, kræver samme majoritet, som er
forskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jvf. § 17)
§4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 1. halvdel af sæsonen er
fra 01.09 – 31.12 og 01.01 – 31.03. Der er 1 gratis prøvetime. Derefter mulighed for at betale for 1
måned (prøvemåneden). Fremefter betales for ½ sæson ad gangen eller til en sæsonafslutning. Ved
indmeldelse får det nye medlem udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, så medlemmet
gøres opmærksom på, hvorledes reglerne er for eventuel udmeldelse af foreningen. Arbejdsbestyrelsen er berettiget til at bestemme om og under hvilke betingelser, medlemmer fra andre kunstskøjteforeninger kan optages som medlem. Bestyrelsen kan generelt nægte at optage nye medlemmer.
§5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse
kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
§6
Kontingent
Kontingentet fastsættes er den til enhver tid siddende arbejdsbestyrelse. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af arbejdsbestyrelsen.
Kommentarer:
Bl.a. hensynet til spørgsmålet om udelukkelse af et medlem på grund af kontingentrestance er det
vigtigt, at alle medlemmer er godt orienteret om, hvornår kontingentet skal betales. Orientering herom kan for eksempel ske via klubblad, opslag i klublokalet, hjemmeside m.m.
§7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden en enig arbejdsbestyrelsen træffer sin afgørelse.
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Kontingentrestance, ukammeratlig optræden eller ukorrekt optræden under træning, ved konkurrencer eller lign., kan foranledige et medlems eksklusion med øjeblikkelig virkning.
§9
Generalforsamling.
RSIK afholder ordinær generalforsamling i august måned.
§ 10
Forældremøde, valg til arbejdsbestyrelse m.v.
Arbejdsbestyrelsen indkalder til forældremøde en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til forældremødet har alle foreningens medlemmer og deres forældre, samt hvem arbejdsbestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år og aktive medlemmer
under 18 år kan repræsenteres af én forælder med en stemme pr. barn. Arbejdsbestyrelsens medlemmer har 1 stemme. Der kan ikke afgives stemme ved kontingentrestance. Der kan kun stemmes
ved personligt fremmøde. Forældremødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på klubbens hjemmeside, i klublokalet, annoncering i klubblad m.v.
Forslag som ønskes behandlet på forældremødet skal være indsendt skriftligt til arbejdsbestyrelsen
senest 2 uger før forældremødets afholdelse. Er der indkommet forslag, vil de blive opslået på opslagstavlen i klublokalet sammen med dagsorden senest 1 uge før afholdelse af mødet. En rettidig
indvarslet forældremøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 11
Dagsorden
Dagsorden for forældremødet med valg til arbejdsbestyrelsen skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Arbejdsbestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Behandling af indkomne forslag
4) Valg af formand i lige år
5) Valg af kasserer i ulige år
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
7) Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år
8) Valg af 2 suppleanter til arbejdsbestyrelsen
9) Eventuelt
Der kan herudover godt optages andre punkter på dagsordenen. Dette skal så fremgå af den indkaldelse til forældremødet, som medlemmerne modtager.
Under punktet „Eventuelt“ kan der frit drøftes alle forhold, der vedrører foreningen – men ikke
træffes beslutninger (foretages afstemning).
§ 12
Forældremødets ledelse m.v.
Forældremødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af arbejdsbestyrelsen. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal.
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Det første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og referent. Dette punkt ledes af arbejdsbestyrelsens formand. Dirigenten bør være et medlem men kan også være en person uden for medlemskredsen. Referenten vil oftest være foreningens sekretær. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 stemmeberettiget person forlanger det. Der udfærdiges et referat over forældremødets. Referatet kan læses på klubbens hjemmeside.
§ 13
Arbejdsbestyrelse – Valg
Arbejdsbestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Arbejdsbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Arbejdsbestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer
og vælges for to år ad gangen på forældremødet i marts måned. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem
er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Målet er en arbejdsbestyrelse bestående af 5 personer, med tilknytning til kunstskøjteafd. Man vil
bestræbe sig på at sammensætte bestyrelsen med blanding af forældre fra både eliten og bredden. 2
eller flere fra samme familie (far, mor og børn) kan ikke sidde i arbejdsbestyrelsen samtidig. Formanden og en person fra arbejdsbestyrelsen, valgt af arbejdsbestyrelsen sidder ligeledes i RSIK hovedbestyrelse.
§ 14
Forretningsorden og tegningsret
Arbejdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden. Økonomiske
dispositioner skal ligeledes godkendes af mindst 3 medlemmer, heriblandt kassereren. Over arbejdsbestyrelsens møder udarbejdes et referat.
§ 15
Regnskab
Regnskab forestås af RSIK´s hovedbestyrelse.
§ 16
Anskaffelser
Enhver anskaffelse foretaget af midler fra RSIK eller Rødovre Kunst Skøjteklub er klubbens ejendom. Har klubben stillet løsøre til rådighed til en person, skal denne løsøre tilbageleveres når enten
personen udmeldes eller aktiviteten personen udførte ophøre eller at arbejdsbestyrelse træffer beslutning herom.
§ 17
Revision
Revision forestås af RSIK´s hovedbestyrelse.
§ 18
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på et hvert forældremøde i marts, når mindst 50 % af de stemmeberettiget jf. § 10 er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
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§ 19
Foreningens opløsning
Der henvises til RSIK´s vedtægter.
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