
Innkommet forslag til endring av ASF-lover: 

 

Forslag om endring av paragraf §19, 1 og tillegg til §5  

§ 19,1 lyder som følger 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité 

som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 

Dette foreslås endret til: 

Valgkomiteen består at et medlem fra hver undergruppe og velges på årsmøtet, etter at hver 

undergruppe har innstilt sin kandidat til valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på 

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir 

kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 

 

Forslag til tillegg i paragraf §5 Kjønnsfordeling. (om naturlig flyttes dette forslag til en annen 

paragraf) 

Forslag til tillegg lyder som følger: 

Alle undergrupper skal være representert i Seilforeningens styre. Hver undergruppe fremmer etter 

behandling på sitt årlige gruppemøte forslag til styrets kandidat.  

 

 

Hvorfor dette ønsket om endring? 

Arendals Seilforening har i likhet med mange andre foreninger en utfordring når det kommer til 

medlemmenes opplevelse av tilhørighet, samhørighet, vilje til å ta ansvar og påvirkningskraft. En 

manglende opplevelse av innflytelse kan føre til passivitet og fremmedgjøring i sin egen forening. 

Medlemmer så vel som undergrupper kan fort bli opptatt med sitt «eget» og miste forståelsen og 

interessen for foreningen som sådan. Dette er uheldig for hvert enkelt medlem, undergruppe og 

foreningen i sin helhet 

En undergruppe skal selvfølgelig være opptatt med «sitt eget», men gruppen og dens medlemmer skal 

også føle, og ta ansvar for foreningens øvrige drift. Nå som foreningen i større grad enn tidligere har 

lagt opp til en struktur hvor det avholdes gruppemøter/årsmøter i samtlige undergrupper før 

foreningens samlede årsmøte vil dette være en fin anledning for undergruppene til en bevisstgjøring 

rundt foreningens drift dersom undergruppene selv fremmer forslag om en representant til 

valgkomiteen og en representant til styret. 

Dette vil forhåpentligvis kunne føre til at medlemmer i undergruppene opplever mindre 

fremmedgjøring, mer innflytelse, og derav også opplever det som meningsfylt å ta mer ansvar.   

 

Dersom forslaget vedtas foreslås det at ny ordning innføres med naturlig avgang fra den sittende 

valgkomite og styre i årene som kommer med virkning fra 2018 

 

Forslagsstiller 

Eivind Berg 

 

Styrets innstilling 

Styret har forståelse for ønsket om stor bredde i foreningens styrende organer, men styret finner 

allikevel ikke å kunne støtte forslagene til lovendringer, da disse bryter med grunnleggende 

organisatoriske prinsipper. 

 

Ved å regelfeste at alle grupper skal foreslå sin kandidat til styret og valgkomite, vil dette bryte 

prinsippet om at årsmøtet skal foreta disse valgene. Årsmøtet, som er foreningens øverste organ, vil på 

denne måten være bundet til å velge de innkomne forslag. Det vil for eksempel ikke være mulig med 

benkeforslag.  Gitt at dette er en for streng fortolkning av forslaget, vil årsmøtet allikevel være bundet 

til å velge en annen representant fra for eksempel Tur&Hav-gruppen enn den som gruppen selv 

ønsker. 



Ved at gruppene selv skal innstille hvert sitt styremedlem, mister også valgkomiteen det vesentligste 

av sin funksjon, da årsmøtet allikevel må "velge" de innkomne forslagene fra gruppene. Komiteen 

mister muligheten til å ta helhetlig ansvar for kjønnsfordeling, seilfaglig og sportslig bakgrunn, 

yrkesbakgrunn, og personlige egenskaper forøvrig. 

 

Videre er det prinsipielt uheldig at noe sitter i styret eller valgkomite på vegen av en gruppe. Det vil 

automatisk føre til at vedkommende føler en forpliktelse til å tale sin gruppes sak, i stedet for å ta 

ansvar for helheten i foreningen.  

 

Lovteknisk er det også problematisk, da antall styremedlemmer er fastsatt i § 16, og det må da en 

lovendring til hver gang en gruppe oppstår eller legges ned, eller slås sammen med en annen.  

Og hva med varamedlemmer?  

 

Reglene vi har i dag er tuftet på anerkjente organisatoriske prinsipper, som praktiseres både innenfor 

og utenfor idretten. I praksis har det også vist seg at Seilforeningen har et stort spenn i interesser 

representert i styret. (For eksempel er det i det avgående styret på 6 medlemmer/ varamedlemmer: 1 

BB-11-seiler, 2-3 jolleforeldre, 1 brettseiler/-leder og 3 Tur&Hav-seilere.) Det er ingen grunn til å tro 

at dette ikke vil fortsette. 

 

Styrets innstilling: Forslag til lovendring avvises. 

 


