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Styrevettregler i Stokke IL 

 

 

 Styrearbeidet skal alltid gjøres til beste for fellesskapet i Stokke IL 

 Sett deg alltid inn i gjeldende regelverk, retningslinjer og veiledninger 

 Sett deg alltid inn i informasjon fra hovedstyret – les referater fra 

møter 

 Sørg for å etterleve idrettens organisasjonsverdier: 

Frivillighet - i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av 

idrettsorganisasjonen 

Demokrati - er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor 

flertallets avgjørelse respekteres  

Lojalitet - når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle 

organisasjonsledd blir del av helheten og følger det som er vedtatt 

Likeverd - er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser 

respekt for hverandres egenart og særpreg innen de forskjellige idretter 

og idrettene i mellom 

 Arbeide for at hele Stokke IL følger aktivitetsverdiene Idrettsglede, 

Fellesskap, Helse og Ærlighet. 
 Sørg for at all nyttig informasjon kommer til rette vedkommende 

 Start og avslutt møtene i tide – møt presis og forberedt 
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Om dette dokumentet: 

Dette dokumentet er utarbeidet som del av informasjonspakken for holdningsskapende arbeid i Stokke IL. 

Informasjonen utgjøres av sidene før denne i dokumentet. Denne siden er kun for beskrivelse av dokumentet 

og hvordan det (skal) forvaltes.  

1 MÅLGRUPPE FOR DOKUMENTET 

Medlemmer av hovedstyret, gruppestyrer, utvalg og andre komiteer i Stokke IL.  

2 DOKUMENTHISTORIKK 

Versjonskontrollinformasjon fremgår av dokumentets forside. Detaljert dokumenthistorikk følger her: 

Versjon Dato Forfattet av Kommentar 

0.1 25.08.11 Hans Martin Bærefjell Første utkast etter hovedstyremøtet møtet 23. aug 
1.0 25.10.11 Hans Martin Bærefjell Vedtatt på hovedstyremøtet 25. oktober 2011 
    
    
    
    
    
    
    
Ved henvisning til kapittelnummer bør det nyttes "kryssreferanser" for å unngå feil nummerhenvisning dersom kapitler settes inn eller slettes.  

 


