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Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av 9 personer som velges 
på årsmøtet for ett år av gangen: 
 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
Hussjef 
Rosjef 
Materialforvalter 
Et styremedlem 
Et varamedlem 
 
Styret er pliktig til å følge klubbens, og Norges Idrettsforbunds lover, og rapporterer til 
klubbens høyeste myndighet, Årsmøtet, en gang per år. 
 
Arbeidsfordelingen i styret er følgende: 
 
Leder 

•   Har ansvaret for den daglige ledelsen av klubben. 
•   Skal lede styrets forhandlinger og møter. 
•   Er ansvarlig for at adresser og annet av interesse for idrettsråd, krets, og forbund er 

korrekt og meddelt disse, samt å sende inn oppgaver over alle klubbens medlemmer til 
aktuelle instanser innen de gjeldende tidsfrister. 

•   Anvise alle utbetalinger. 
 
Nestleder 

•   Fungere som leder under Lederens fravær. 
•   Lede arrangementskomiteen som planlegger og gjennomfører alle våre sportslige 

arrangement. 
 
Sekretær 

•   Lage referat fra alle styremøter og årsmøtet. 
•   Føre klubbens korrespondanse. 
•   Være klubbens arkivar. 
•   Være ansvarlig for klubbens hjemmeside på internett. 

 
Kasserer 

•   Føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar for de regler som gjelder for klubben 
 
Hussjef 

•   Være leder for Huskomitéen 
•   Har ansvaret for roklubbens eiendom med bebyggelse, brygger og ellers alt 

fastmontert utstyr, og alt inventar unntatt båtmateriell. 
•   Sørge for at bebyggelse og inventar er forsvarlig forsikret. 
•   Påse at bygninger og anlegg blir forsvarlig vedlikeholdt. 
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Materialsjef 

•   Har ansvaret for alle båter og treningsutstyr, og rullende materiell, samt sørge for 
at dette er forsvarlig forsikret 

 
      Rosjef 

•   Er leder for Routvalget 
 
     Styremedlem 

•   Har ingen spesielle oppgaver, men skal bidra der det trengs. 
 
 
Øvrige komiteer og utvalg: 
 

•   Det velges en valgkomite på tre medlemmer. Disse lager en innstilling til valg på alle 
verv i styret samt til alle nødvendige utvalg. Innstillingen presenteres på årsmøtet, som 
foretar valget. 

 
•   For å revidere roklubbens regnskap velges det en revisor og to varamedlemmer på 

årsmøtet. 
 

•   Rosjefen leder Routvalget som består av 3-5 personer, som velges på årsmøtet. 
 

•   Det etableres en arrangementskomite som har ansvaret for organisering og 
gjennomføring av våre sportslige arrangement. Valgkomiteen innstiller, og årsmøtet 
velger deltagerne.  

 
•   Hussjefen leder Husstyret som består av 3-5 personer, som velges på årsmøtet. 

 
•   Styret avgjør selv hvilke personer som skal representere klubben på møter i Sarpsborg 

Idrettsråd, Roforbundets ting, Kretsting og i andre fora der klubben deltar. 
 
 


