Organisasjonsplan for Hamar orienteringsklubb
Vedtatt på årsmøtet i Hamar OK 4.februar 2016

1.Alminnelige bestemmelser
Klubbens navn er Hamar orienteringsklubb. I forkortelser skal Hamar alltid skrives helt ut.
Klubben ble stiftet 26. januar 1966 av medlemmer fra de tidligere orienteringsgruppene i
Hamar Idrettslag og Hamarkameratene.
Klubbens jakkemerke er et postflagg med horisontal diagonal med byvåpen, klubbens navn
og stiftelsesår i gull. Klubbens trykksak- og tekstilmerke er samme postflagg med ramme og
århane i grønt og tekst i hvitt. På offsettrykketreprepresentant kart er merket sort og brunt.
Klubbens draktfarger er rødt, hvitt og sort, og klubbmerket skal sitte på brystets venstre
side.
Hamar orienteringsklubb er tilsluttet Hedmark orienteringskrets og Norges
orienteringsforbund.
2.Medlemskap
Ved innmelding skal oppgis navn, fødselsdata, bostedsadresse, mailadresse og
telefonnummer.
Medlemmer registreres som:
1. Årlig betalende medlemmer:
A. Juniormedlemmer t.o.m. 20 år
B. Seniormedlemmer f.o.m. 21 år
2. Æresmedlemmer
Medlemmer fra samme familie skal betale familiekontingent.
Æresmedlemskap kan etter innstilling fra styret utnevnes av årsmøtet med ¾ flertall.
3.Tillitsvalgte
På klubbens årsmøte skal velges:
A.Styre
Leder og nestleder
4 styremedlemmer: kasserer, sekretær, leder sportslig komite og leder kartkomiteen
1 varamedlemmer
B. Komiteer
1. Miljøkomite: leder og minst to medlemmer
2. Kartkomite: leder og minst to medlemmer
3. Sportslig komite: leder og minst 5 medlemmer
4. Elgdiltkomite for pinseløpene to år senere: løpsleder, løypelegger m. assistent
I tillegg velges løypelegger når klubben har ansvaret for Pinsesprinten
5. Løpsleder, løypelegger og påmeldingssjef til Furugampen året etter
6. Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte
7. 2 revisorer

C. Andre tillitsvalgte
1. Representanter til årsmøtet i Hamar idrettsråd med personlige vararepresentanter
2. Representanter til tinget i Hedmark idrettskrets med personlige vararepresentanter
3. Representanter til tinget i Hedmark orienteringskrets med personlige vararepresentanter
Valgene skal for øvrig skje i henhold til lovens § 15.
4.Styreoppnevnte verv/funksjoner
Materialforvalter, utdanningskontakt, draktforvalter, VDG-kontakt, Tur-o-utvalg.
5.Andre bestemmelser
Andre forhold som gjelder klubbens virksomhet er samlet i klubbens håndbok eller på
klubbens hjemmeside hamarok.no

