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ORGANISASJONSPLAN FOR BÆRUM ROKLUBB 

 

Årsmøtet er klubbens øverstes myndighet. Styret er klubbens øverste myndighet mellom 

årsmøtene. Styret, Kontrollutvalget (Rådet) og Valgkomiteen velges av og rapporterer til 

Årsmøtet. Alle andre utvalg og roller oppnevnes av og rapporterer til styret. 

ÅRSMØTET

STYRE

BASIS-
OPPGAVER

Medlemmer

Regnskap

Lovpålagte 
oppgaver

Medlemsmøter/   -
arrangmenter

Informasjon og  
Kommunikasjon

RAMME-
BETINGELSER

Politikk og 
strategi

Eksterne 
inntekter

Samfunns-
kontakt

Klubbutvikling

AKTIVITET

(Routvalg)

Konkurranse-
roing

Tur- og mosjon

Robåter og 
utstyr

Rekruttering

ANLEGG

(Anleggsutv)

Båtsportens 
Hus

Bane og brygger

Motorbåter

ARRANGEMENT

(Regattautv.)

Kjørbo-
regattaen

Klubb-
mesterskap

Kontrollutvalg 
(Rådet)

Valgkomite
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Klubben ledes og forpliktes av styret, som har ansvar for alle deler av klubbens 

virksomhet. Virksomheten organiseres i fem innsatsområder:  

 

1) Basisoppgaver  

2) Rammebetingelser 

3) Aktivitet 

4) Anlegg 

5) Arrangement 

 

Innsatsområde 1 ivaretas av styret selv, eller den eller de styret 

oppnevner/delegerer oppgavene til. Medlemsregister, regnskap, styremøter, 

medlemsmøter og -arrangementer, lovpålagte oppgaver og 

informasjon/kommunikasjon er typiske basisoppgaver. 

 

Innsatsområde 2 ivaretas av styret selv, eller den eller de styret 

oppnevner/delegerer oppgavene til. Samfunnskontakt, klubbutvikling og 

inntektsbringende tiltak er sentralt for å gi klubben best mulige rammebetingelser. 

 

Innsatsområde 3 ivaretas av Routvalget, ledet av rosjefen. Routvalget har ansvar for 

den daglige driften av all klubbens idrettsaktivitet, herunder disponering av 

treningstider, robåter og utstyr, samt rekruttering. 

 

Innsatsområde 4 ivaretas av Anleggsutvalget, ledet av anleggssjef. Anleggsutvalget 

har ansvar for den daglige driften og utviklingen av klubbens anlegg, til lands og til 

vanns. Utvalget samarbeider tett med BKK gjennom «Hus-styret». 

 

Innsatsområde 5 ivaretas av Regattautvalget, ledet av en regattasjef oppnevnt av 

styret. Regattautvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av 

Kjørboregattaen og evt andre konkurranser klubben påtar seg/tildeles 

arrangementsansvar for. 

 

Eldres klubb eksisterer som en egen forening ved siden av Bærum Roklubb. 

Formålet er å verne om Bærum Roklubb og alltid være den til hjelp og støtte. 

Klubben ivaretar de eldres interesser, både de sportslige og selskapelige, og skal 

bidra til å holde aktiviteten ved like for et fortsatt godt arbeide for Bærum Roklubb. 

 

For videre beskrivelse av roller og oppgaver vises det til siste utgave av Bærum 

Roklubbs Kvalitetshåndbok.  


