
Jeløy Seil- og mikroflyklubb 

Organisasjonsplan. 
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en 

organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

Styret består av følgende roller og grupper 

Leder, nestleder, kasserer, to styremedlemmer og to vararepresentanter. 

Jeløy seil- og mikroflyklubb tilstreber å innfri Norges Luftsportforbund (NLF) 

Seilflyseksjonens (S) og Mikroflyseksjonens krav til å ivareta følgende funksjoner og i 2017 er 

det: 
   Leder Tom Arne Melbostad 
   Nestleder Geir Saxegaard 

 
 

  Kasserer Karin Bjørnebekk 

   Styremedlem Odd-Tore Ohnstad 

   Styremedlem Martin Bjørnebekk 

   Vararepresentant Jean Jaques Maillet 

 

 

  Vararepresentant Hans Petter Johnsen 
 

For å fylle funksjonelle krav for å drive seilfly virksomheten er i tillegg følgende roller fylt: 

  Skolesjef seilfly Geir Saxegaard 

  Operativ leder seilfly Geir Saxegaard 

  Teknisk leder seilfly Martin Bjørnebekk 

  Ansvarlig for PR og rekruttering Tom Arne Melbostad 

 

For å oppfylle funksjonelle krav for å drive mikrofly virksomhet er i tillegg følgende roller fylt: 
  Skolesjef mikro 

Kasserer seil- og mikoflyro 
Odd-Tore Ohnstad 

  Operativ leder mikrofly Christer Borg 

  Teknisk ansvarlig mikrofly Rune Koppen 
  Flytryggingsansvarlig mikrofly Christer Borg 
  Miljøansvarlig mikrofly Tom Arne Melbostad 

 

Styret skal: 

 Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 

fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har 

en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. 

 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks 

for disse. 

 Representere idrettslaget utad. 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller to av styremedlemmene forlanger det. Styret 

er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Medlemmer 

 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan 

bli tatt opp som medlem. 



 Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets 

lover og bestemmelser. 

 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 

organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 

 Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

 Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 


