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  Forslag fra Styret til Årsmøtet 2017 
 

Forslag nr. 1 Kontingenter 

Gjeldende satser for kontingent i NSR ble sist endret på Årsmøtet i 2013, gjeldende fra og 
med 2014. Satsene er kr. 1 400 for aktive medlemmer, kr. 400 for passive medlemmer og kr. 
900 for studenter, skolelever og pensjonister. Klubbens økonomi er anstrengt, og for å gjøre 
det mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå mener styret at det er nødvendig å heve 
kontingentene. Styret foreslår at Årsmøtet vedtar følgende: 

 Fra og med 2018 er satsene for årlig kontingent følgende: 

  Aktivt medlem:   Kr. 1 600 

  Passivt medlem:   Kr.    500 

  Student/Skoleelev/Pensjonist: Kr. 1 000 

Eventuelle treningsavgifter el. for grupper av medlemmer kommer i tillegg, og fastsettes av 
styret. 

 

Forslag nr. 2 Ny Lov for Norske Studenters Roklub 

Som medlem av Norges idrettsforbund (NIF) er NSR forpliktet til å følge NIFs Lovnorm for 
idrettslag. Lovnormen ble sist endret i oktober 2015, og NSR må tilpasse sine lover til den 
nye normen. Lovnormen er ufravikelig, og inneholder en rekke bestemmelser og regler som 
vi ordrett må ta inn i vår lov. 

Styret har derfor utarbeidet et forslag til ny lov, som legges frem for Årsmøtet. De fleste 
endringene fra den tidligere lov følger av lovnormen. Styret foreslår imidlertid tre endringer 
som ikke er knyttet til lovnormen. Dette er: 

a) Vervet som Eiendomsforvalter og medlem av Styret fjernes. Erfaring gjennom de 
senere år har vist at arbeidet med å drifte og vedlikeholde klubbhuset best ivaretas 
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av en gruppe personer med interesse for dette arbeidet. Disse personene er 
imidlertid sjelden interessert i å sitte i styremøter ol, og foretrekker å drive praktisk 
arbeide. 

b) Den spesielle paragraf om Forvaltningen går ut. Forvaltningsutvalget, med ansvar for 
drift og vedlikehold av klubbhuset, blir ett av klubbens ordinære utvalg, på lik linje 
med Routvalget, Materiellutvalget etc. Styret oppnevner utvalget, og bestemmer 
hvem utvalget skal rapportere til.  

c) De innvalgte medlemmer av Representantskapet skal i fremtiden velges for to år, ikke 
ett år av gangen som i dag. Det skal velges 8 medlemmer, hvorav fire er på valg hvert 
år. Hensikten er å få kontinuitet i Representantskapets arbeide. 

 


