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1. Klubben
SK Vard Haugesund ble stiftet 2. juni 1916 av Folmer Hauerbach og hans kamerater
på Søra Markå, dagens Rådhusplass i Haugesund. Et av klubbens store sportslige
øyeblikk kom i 1962 da Vard spilte seg fram til cupfinale mot Gjøvik/Lyn. I 1968
spilte klubben for første gang på det nest høyeste nivået i Norge. Klubbens juniorlag
vant i 1972 både NM og Norway Cup. Klubbens høydepunkt til nå kom i 1975 med
ny cupfinale og opprykk til toppdivisjonen. Dessverre ble det bare ett år på dette
nivået. I dag spiller klubbens A-lag herrer i PostNord-ligaen, d.v.s. nivå 3 i norsk
fotball.
SK Vard Haugesund skal være en åpen og demokratisk organisasjon. Klubben skal
videre ivareta sin samfunnsmessige rolle ved å legge til rette for at flest mulig får et
sportslig tilbud. Vår ambisjon er at klubbens A-lag herrer skal spille på et så høyt
nivå som mulig. Dette skal vi oppnå gjennom spillerutvikling og sportslig
kompetanse i alle ledd fra barne- til seniorfotball.
Klubbens draktfarger er rød trøye og blå bukse.
1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Besøksadresse:

Skeisvannsvegen 12 B, 5519 Haugesund

Telefon:

52700490

E.mail adresse:

post@vard.no

Hjemmeside:

www.vard.no

Administrasjonen:
Rune Lothe
Daglig leder

932 45511

rune@vard.no

Jørn Rikard Hansen Lilleng 901 36075
Adm.leder

jorn@vard.no

Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund med registrert tilknytning til Rogaland
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Idrettskrets, Haugesund Idrettsråd, Norges Fotballforbund og NFF Rogaland.
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2. Vards organisasjon
2.1 Organisasjonskart
Generalforsamling /
Årsmøte

Styret

Klubbens Råd

Kontrollkomite

Komiteer /
utvalg oppnevnt
av styret

Daglig leder

Vardmodellen

Innstillingskomite

Marked

Barn /
ungdom

Sport

2.2 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars.
Innkalling til årsmøtet skal skje senest 1 måned før. Annonsering av årsmøte skal
gjennomføres på en slik måte at den når flest mulig av klubbens medlemmer.
Innkomne forslag skal forelegges styret for behandling senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er åpent for de av klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det
foregående år.

2.3 Styret
Styret i SK Vard Haugesund skal bestå av: Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Styret skal ha minimum 2 medlemmer av hvert kjønn.
Posisjonene leder og nestleder bestemmes av årsmøtet. Styret for øvrig, inklusiv
varamedlemmer, konstituerer seg og fordeler ansvarsområder på første styremøte etter
årsmøtet. Varamedlemmer kalles inn til alle styremøtene. Leder i Klubbens Råd har
også møterett i styret.
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Styret har ansvar for klubben drives i henhold til vedtektene og skal sikre at mål,
strategier og planer for klubbdriften utarbeides og følges opp. Styrets ansvar omfatter
all virksomhet i klubben. Vesentlige oppgaver er å legge til rette for, planlegge og
følge opp klubbdriften, med spesifikk vekt på økonomisk planlegging og styring,
sikre at overordnede styringsverktøy er på plass, sørge for klare rammer for klubbens
ansatte, både administrativt og sportslig og etablere, forankre og følge opp langsiktige
mål for klubbens utvikling.
Styremøter avholdes hver tredje uke eller hyppigere og ellers når minst 2 (to)
styremedlemmer krever det. Innkalling og ledelse av møtene forestås av styreleder.
Der skal føres referat fra styremøtene.
Styreleder, eller den/de han/hun delegerer til, representerer klubben utad.
Styreleder har videre personalansvar for klubbens daglige leder og samarbeider tett
med vedkommende. Ansvar for kontakt med innstillingskomiteen tilligger også
styreleder.
2.4 Utvalg
Det er fire faste utvalg i klubben, Vardmodellutvalg, Barne- og ungdomsutvalg,
Sportslig utvalg og Markedsutvalg. Styret skal sørge for at disse utvalgene har en fast
person i styret som de rapportert til. Styrets nestleder vil normalt ha ansvar for
oppfølging av Sportslig utvalg. Styreansvar for de øvrige utvalgene fordeles som en
del av styrets konstituering.
Vardmodellutvalget skal i samarbeid med leder for Vard-modellen følge opp
aktiviteter og prosjekter, med spesifikk vekt på oppfølging av barn og unge som
kommer inn i klubben gjennom Vard-modellen, sørge for at søknader om finansiering
og rapporter om virksomheten utarbeides i tråd med frister og retningslinjer og bidra
til at Vard-modellen har en trygg forankring i klubben og lokalsamfunnet.
Barne-og ungdomsutvalget har ansvar for barnefotballen i klubben, dvs. all aktivitet i
aldersklassene 5-12 år, samt breddefotballen i alderstrinnene 13-19 år, herunder
rekruttering og oppfølging av trenere og lagledere, oppfølging av sportsplan for
klubben og aktivitetsplanlegging (påmeldinger til seriespill, trening, kamper,
turneringer).
Sportslig utvalg har ansvar for klubbens seniorlag og ener-lag i aldersklassene 13-19
år, herunder rekruttering og oppfølging av trenere og ledere, avtaler med spillere og
trenere, oppfølging av klubbens sportsplan samt planlegging og gjennomføring av
Vard-akademiets aktiviteter.
Markedsutvalget skal i samarbeid med daglig leder forestå arbeid mot
samarbeidspartnere knyttet til sponsoravtaler, annonsesalg etc., herunder utarbeide og
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følge opp årlig markedsplan, utvikle og presentere produkter samt inngå og følge
opp avtaler.
Styret nedsetter forøvrig de utvalg og komiteer som de finner nødvendige for å ivareta
driften av SK Vard Haugesund. Eksempler på dette er turneringskomite,
kamparrangementskomite, anleggskomite (hus og hall), lotterikomite og
dugnadskomite. Slike komiteer og utvalg vil normalt bli organisert under de
respektive fire faste utvalgene, men kan også har rapportering direkte til styret.
2.5 Utvalg for nedbetaling av klubbens gjeld
På ekstraordinær generalforsamling 30.11.2016 ble det besluttet å etablere et eget
utvalg som skal utvikle og lede gjennomføring av tiltak for å skaffe midler som
utlukkende skal gå til nedbetaling av klubbens gjeld. Disse tiltakene skal være
uavhengige av og skal ikke konkurrere / kollidere med aktiviteter som inngår i
klubbens ordinære drift. Rekruttering av medlemmer til dette utvalget skal være en
del av innstillingskomiteens mandat.
2.6 Revisor
Klubben er underlagt regnskapsloven og skal oppnevne statsautorisert revisor. Denne
skal velges på årsmøtet.
2.7 Kontrollkomité
Kontrollkomitéen skal ha minimum to medlemmer og velges av årsmøtet. Oppgavene
til kontrollkomitéen er å føre kontroll med styrets forvaltning av klubben, herunder
både økonomiske og andre virksomhetsmessige beslutninger.
2.8 Valgkomité
Valgkomiteen skal ha minimum tre medlemmer og velges på årsmøtet etter innstilling
fra styret. Valgkomitéen har som oppgave å legge frem innstilling på kandidater til
alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal også i
samarbeid med styret bidra med å rekruttere medlemmer til råd og utvalg I klubben
som ikke velges på årsmøtet. Medlemmer av klubbens valgkomité kan ikke inneha
andre verv i klubben som velges på årsmøtet.
2.9 Klubbens råd
Klubbens råd består av 6 medlemmer som er valgt av årsmøtet, og som har klubbens
hederstegn med diplom. For å kunne velges som representant må vedkommende ha
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vært medlem de 10 siste år før valg. Rådet velger på første møte etter
generalforsamlingen leder, nestleder og sekretær.
Klubbens råds oppgaver er behandle enhver sak som generalforsamlingen eller styret
overlater det, utdele klubbens hederstegn med diplom og utmerkelser i henhold til
vedtatte statutter, behandle medlemmers forhold til klubben og framsette forslag for
styret i enhver sak av betydning for klubben.
2.10 Daglig leder
Klubbens daglige leder rapportert til styret. For øvrig reguleres daglig leders
fullmakter av den enhver tid gjeldende stillingsinstruks.

3. Medlemmer
Medlemskap i SK Vard Haugesund er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er
betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
Sportsklubben Vard Haugesund i minst én måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Sportsklubben Vard
Haugesund kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i Sportsklubben Vard Haugesund og skal strykes fra lagets medlemsliste.
For mer utfyllende bestemmelser om medlemskap vises til Sportsklubben Vard
Haugesunds lover.

4. Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingent skal betales for
hvert enkelt medlem.
Følgende satser er gyldige for 2017:
Aktiv fra og med det året en fyller 13 år:
kr. 2.100
Aktiv 12 år og yngre:
kr. 1.700
Voksenmedlem:
kr. 1.200
Støttemedlem:
kr. 700
Pensjonist:
kr. 700
Søskenmoderasjon:
Det gis kr. 300 i moderasjon for aktiv nr. 2 hvis en husstand har 2 aktive spillere.
Det gis kr. 900 i moderasjon for aktiv nr. 3, 4 etc. hvis en husstand har 3 eller flere
aktive spillere.
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5. Anlegg
SK Vard Haugesund eier følgende anlegg:
•

Klubbhus (Vardhuset)
• Vardhallen gjennom 85 % av aksjene i Vardhallen AS

6. Sportsplan
Klubbens styre skal sørge for at klubben har en tilfredsstillende sportsplan.
Sportsplan for SK Vard Haugesund ble sist vedtatt av klubbens styre i mars 2016.

7. Retningslinjer for foreldre, spillere, trenere og andre
tillitsvalgte
Styret i SK Vard Haugesund skal sørge for at klubben har retningslinjer som regulerer
forholdet foreldre, spillere, trenere og andre tillitsvalgte. Disse retningslinjene er
inkludert i Vards klubbhåndbok.

8. Statutter for utmerkelser og hederstegn
8.1 Generelt
Styret fremsetter forslag på kandidater til utmerkelser for behandling og vedtak i
Klubbens råd. Disse forslag skal foreligges skriftlig for Klubbens råd en måned før
årsmøtet. Klubbens råds vedtak er avgjørende og endelig, bortsett fra æresmedlemmet
som må godkjennes av generalforsamlingen med vanlig flertall. Avgjørelsene i rådet
fattes med vanlig flertall, bortsett fra æresmedlem som må innstilles enstemmig.

8.2 Æresmedlem
Forslag om utnevnelse av æresmedlem kan medlemmer eller styret sende Klubbens
råd innen 1. oktober hvert år. Rådet innstiller æresmedlemmer og forelegger den for
generalforsamlingen til godkjennelse. Den foreslåtte må ha minst 20 års medlemskap
og ha oppnådd hederstegn med diplom. Personen må dessuten i minst 15 år ha vist
fremragende innsats sportslig og/eller administrativt. Æresmedlemmet har følgende
rettigheter: Fri kontingent på livstid, innbydelse med fri adgang for to personer til alle
klubbens jubileums-, fest- og sportsarrangement.

8.3 Hederstegn med diplom
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Kan tildeles den som i minst 15 år har vist fremragende sportslig, administrativ eller
kombinert sportslig-/administrativ innsats. Innehaver av hederstegn med diplom har
følgende rettigheter: Fri adgang til alle klubbens sportsarrangement.

8.4 Armbåndsur
Kan tildeles den som har spilt 400 kamper på Vards A-lag i dame- eller herreklassen.

8.5 Stor statuett
Kan tildeles den som har spilt 250 kamper på Vards A-lag i dame- eller herreklassen.
Kan tildeles for 10 år administrativ innsats.

8.6 Liten statuett
Kan tildeles den som har spilt 150 kamper på Vards A-lag i dame- eller
herreklassen
b) Kan tildeles den som har spilt 120 offisielle kamper på klubbens jr. lag i dameeller herreklassen
c) Kan tildeles for 5 års fremragende innsats i administrativt arbeid
a)
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