Sektionsarbete
Domnarvets GoIF
Fastslagna av styrelsen den 10 juni 2019

1

Innehåll
Instruktion för Domnarvets GoIF:s sektioner .......................................................................................... 3
Sommarsektion ................................................................................................................................... 3
Vintersektion ....................................................................................................................................... 3
Arenasektion ....................................................................................................................................... 3
Motionscentralssektionen................................................................................................................... 3
Val av ordförande ................................................................................................................................ 3
Val av ledamöter ................................................................................................................................. 3
Tidpunkt för val av sektionsbemanning .............................................................................................. 3
Protokollförda möten .......................................................................................................................... 3
Budget och verksamhetsplan .............................................................................................................. 4
Verksamhetsberättelse ....................................................................................................................... 4
Överenskommelser med andra parter ................................................................................................ 4

2

Instruktion för Domnarvets GoIF:s sektioner
Domnarvets GoIF har följande sektioner:
- sommarsektion
- vintersektion
- arenasektion
- motionscentralssektion
Respektive sektion ska bestå av en ordförande samt tre till åtta ledamöter.

Sommarsektion
Sommarsektionens ansvar omfattar följande idrotter:
- Orientering
- MTB orientering

Vintersektion
Vintersektionens ansvar omfattar idrotten:
- Längdskidåkning
- Skidorientering

Arenasektion
Arenasektionens ansvar omfattar att Bergebo arena och motionsområde är underhållen,
funktionell och attraktiv såväl sommar- som vintertid.

Motionscentralssektionen
Motionscentralssektionens ansvar omfattar att motionscentralen är funktionell och
attraktiv. Sektionen ansvarar även för kiosken och uthyrning av motionscentralen, samt
eventuella evenemang i eller i anslutning till motionscentralen.

Val av sammankallande
Sammankallande för respektive sektion utses av föreningens styrelse efter förslag från
sektionen i fråga. I de fall inga förslag inkommer tar styrelsen fram förslag på
sammankallande.
Sammankallande utses på två år.

Val av ledamöter
Ledamöter för respektive sektion utses av föreningens styrelse efter förslag från sektionen i
fråga, eller från styrelsen.
Ledamöter utses på två år.

Tidpunkt för val av sektionsbemanning
Maj: vintersektion samt arenasektion
November: sommarsektion samt motionscentralssektion

Protokollförda möten
Respektive sektion ska hålla protokollförda möten i den omfattning som bedöms krävs, med
ett minimum av tre möten per verksamhetsår. Protokollen ska lämnas till styrelsen för
kännedom inom en månad efter genomfört möte.
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Budget och verksamhetsplan
Respektive sektion ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att
gälla under nästföljande kalenderår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande
på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms
vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens
ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Verksamhetsberättelse
Respektive sektion ska inför årsmöte upprätta verksamhetsberättelse för passerat
kalenderår. Verksamhetsberättelsen ska inges till styrelsen för godkännande på tid som den
bestämmer.

Överenskommelser med andra parter
Respektive sektions arbete ska bidra till uppfyllelse av de överenskommelser och avtal som
Domnarvets GoIF tecknat med andra parter, till exempel kommunen och sponsorer.

Organisation inom respektive sektion
Respektive sektion kan organisera uppgifterna så som sektionen önskar. Till exempel genom
att bilda arbetsgrupper.
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