
 

NTNUI Roings vedtekter 

- Som vedtatt av årsmøtet 20. januar 2019 
 
 

§ 0 Historie  
NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som 
den er i dag har sitt utspring i at den i 2006 ble tatt opp som undergruppe i NTNUI og den 20. 
september 2006 fikk vedtatt sine første vedtekter.  
 

§ 1 Formålsparagraf  
NTNUI Roing skal være en fellesarena for studenter med medlemskap i NTNUI som ønsker å 
drive roing i konkurransemessig sammenheng, samt å bidra til et sosialt romiljø.  
 

§ 2 Identitet 
1. Klubbskjold  
NTNUI Roings klubbskjold er utformet som et vikingskip, fossende fremover på̊ bølger. 
Skipet har et råseil med gullkanter og gull- og grønnfargede vertikalstriper. To årer er plassert 
kryssende over baugen på̊ skipet, bærende et banner med påskriften «NTNU ROING», samt 
universitetslogoen til NTNU, som vist i Vedlegg 1.  

2. Rodrakt  
NTNUI Roings rodrakt består av sammensydd svart bukse og grønn singlet, hvorav singlet 
har en svart og to gule vertikale striper over bryst- og ryggpartiet, se Vedlegg 2. NTNUI-logo 
plasseres over hjertet. Eventuelle sponsormerker plasseres etter gjeldende regler gitt av FISA 
(The International Rowing Federation).  

3. Årer  
NTNUI Roings åreblad er skogsgrønne med en fem cm bred vertikalstripe i gult og en fem cm 
bred vertikalstripe i svart plassert fem cm fra bladets ytterkant, se Vedlegg 3.  
Identiteten må̊ ikke gis bort uten årsmøtets og Hovedstyret samtykke.  
 

§ 3 Organisatorisk tilknytning  
NTNUI Roing er en undergruppe i NTNUI og dermed tilsluttet de samme organisasjoner og 
særforbund som moderforeningen.  
 

§ 4 Medlemskap og båtavgift  
Medlemskap i NTNUI Roing er åpent for alle medlemmer av NTNUI, samt for uteksaminerte 
studenter som ønsker fortsatt tilhørighet i gruppa. Deltagelse i konkurranser og bruk av båter 



 

forutsetter betalt båtavgift og godkjent semesterregistrering. Båtavgiften fastsettes ved hvert 
årsmøte og betales en gang per semester, innen to uker etter årsmøtet er avholdt og innen to 
uker etter høstsemesterets nybegynnerkurs er gjennomført eller umiddelbart etter intensjon 
om konkurransedeltagelse er fremmet. 
Styret har myndighet til å gjøre unntak fra dette ved spesielle tilfeller.  

 

§ 5 Årsmøte  
Årsmøtet er NTNUI Roings høyeste organ og alle NTNUIs medlemmer har adgang til å møte.  
Ordinært årsmøte holdes før NTNUIs generalforsamling hvert år og innkalles av styret med 
minst 1 måneds varsel. Innkalling kunngjøres på̊ NTNUI Roings nettsider og e -postlister.  
Årsmøtet skal:  

1. Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med referenten skal undertegne 
protokollen.  

2. Behandle styrets beretning og oppfølgning av handlingsplan  
3. Behandle innkomne endringsforslag av vedtekter  
4. Behandle forrige års regnskap 
5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet som et styringsdokument for det 

nye styret, denne skal minimum inneholde:  
o Plan for regattadeltakelse i det kommende året 
o Målsetninger for klubben, både sportslige, økonomiske og evt. andre 

målsetninger i det kommende år.  
6. Vedta budsjett for kommende års virksomhet  
7. Foreta valg av nytt styre og valgkomite  
8. Behandle innkomne forslag.  
 
 
 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinært årsmøte holdes når:  

1. Styret finner det nødvendig.  
2. Minst 9 medlemmer sender inn skriftlig krav om dette.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte 
omfatter og som er kunngjort i innkallingen.  
 

§ 7 Styret  



 

Styret leder NTNUI Roings virksomhet og skal ha følgende sammensetning, der hvert av 
medlemmene binder seg i utgangspunktet for ett år. Styret har i utgangspunktet møteplikt på ̊
alle styremøter. 4 av de ordinære medlemmene i styret må̊ være til stede før beslutninger som 
har innvirkning på̊ gruppens økonomi, kan fattes. Ved avstemninger som ender likt vil leders 
stemme telle som en dobbeltstemme.  
Det skal skrives referat fra hvert styremøte. Disse referatene skal offentliggjøres.  
Styret kan til enhver tid opprette komitéer. Dersom en komité har levetid lengre enn ett år skal 
det gis informasjon om denne på̊ neste årsmøte. Permanente komitéer skal ha vedtekter 
vedtatt av årsmøtet.  
1) Leder 
− Har hovedansvaret for gruppa og dens medlemmer.  

 
2) Nestleder/Sportslig ansvarlig 
− Har hovedansvaret for den sportslige driften av klubben. Stedfortreder for leder. 

 
3) Kasserer 
− Har ansvar for å føre regnskap, samt å holde gruppas økonomiske forpliktelser. 

 
4) Materialansvarlig 
− Ansvar for at båtene, og alt annet materiell er i god stand. Samt drifting/arrangering av 

alle dugnader rogruppa har. 
 
5)  3 Medlemmer  
− Oppgavene til et medlem vil være å hjelpe andre styremedlemmer med deres 

ansvarsområder, samt at de vil kunne få tildelt sine egne mindre ansvarsområder som:  
i. Sponsoransvarlig: Har ansvaret for at gruppas relasjoner med sponsorer er 

velpleide, at gruppa er attraktiv for nye sponsorer og å skaffe økonomisk støtte 
til gruppa gjennom å søke diverse fond o.l.  

ii. Webansvarlig: Teknisk og kreativt ansvar for hjemmesidene, 
informasjonsmateriell og gruppas andre sosiale medier.  

iii. PR-ansvarlig: Ansvar for gruppens informasjonsmateriell og gruppas andre 
sosiale medier  

iv. Arrangementsansvarlig: Ansvar for Supergruppa, og planlegging av sportslige 
arrangementer. 

v. Annet  
 
Gruppeleder godkjennes av vintergeneralforsamlingen til NTNUI.  
 

$ 8 Komiteer  



 

§ 8-1 Valgkomite  
Det skal på̊ hvert ordinære årsmøte velges en valgkomite som er ansvarlig for å innstille 
kandidater til valg ved årsmøte. Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal 
så langt det er mulig innstille kandidater til alle valg av verv i styret og komiteer i foreningen 
med unntak av valgkomite. Som medlem av valgkomiteen kan man ikke innstilles til verv i 
styret eller uttakskomiteen. Valgkomiteen skal tilstrebe å unngå en sammensetning i styret og 
uttakskomiteen hvor kandidater er kjærester, dette grunnet inhabilitet. Kandidater til 
valgkomiteen innstilles av styret.  

§ 8-2 Uttakskomite  
Det skal hvert år velges en uttakskomite på̊ årsmøtet. Komiteen velges for ett år av gangen. 
Komiteen skal ledes av nestleder/sportslig ansvarlig. Komiteens oppgaver består i å 
gjennomføre uttak av alle klubbåter som skal representere i nasjonale og internasjonale 
regattaer. Dette innebærer både å sette uttakskriterier og gjennomføre uttaket. Komiteen bør 
bestå av 4-7 medlemmer (inkludert nestleder/sportslig ansvarlig). Komiteens sammensetning 
bør være som følger:  

- Likest mulig fordeling mellom kjønn  
- Minst 2 erfarne roere (A-roere)  
- Minst 1 som har startet å ro i NTNUI  

 

§8-3:Webkomiteen  
Det skal hvert år velges en webkomité på̊ årsmøtet. Komiteen velges for ett år av gangen. 
Komiteen har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av NTNUI Roings hjemmeside. 
Komiteen bør bestå av 2-3 personer med relevant kunnskap/erfaring og ledes av en valgt 
person i styret. 

§8-4: Sosialkomité /supergruppe 
Velges ved generalforsamling hvert år. Skal bestå av 4-5 medlemmer og ledes av en valgt 
person i styret. Komitéen har ansvar for faste og mindre faste sosiale arrangement gjennom 
året. Sosiale arrangement av typen, faste: sesongoppstartsfest, 17. mai-frokost og 
sesongavslutning. Mindre faste: Sirkelpils, superlørdag og andre sosiale sammenkomster. 
Komitéen vil ha frie tøyler når det gjelder arrangering av festligheter og sosiale 
sammenkomster utover de nevnte faste innslag. 

§8-5: PR - komiteen 
Det skal velges en PR-komité på generalforsamling som sitter i ett år av gangen. Komiteen skal ha 3-4 
medlemmer, og ledes av et styremedlem, som også sørger for informasjonsflyt mellom komiteen og 
styret. PR-komiteen har som oppgave å fronte og fremme NTNUI Roing på sosiale medier. 
PR-komiteens medlemmer skal ha tilgang til NTNUI Roings Facebook-konto og Instagramkonto, og 
har ansvar for å promotere NTNUI Roing gjennom disse kanalene. PR-komiteen har også ansvar for 
videoer og reisebrev som må lages i forbindelse med arrangementer og mesterskap. 
§ 9 Andre forhold  
NTNUI Roing følger til enhver tid de gjeldende lover vedtatt av NTNUIs generalforsamling.  
NTNUI Roing skal søke mot å ha et godt forhold til og samarbeid med andre aktører i 
rosporten, som forbund, kretser og klubber.  



 

 

VEDLEGG:  
1. Klubbskjold  
2. Rodrakt 
3. Åreblad  
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Vedlegg 2 Rodrakt 

 

 
Vedlegg 3 Åreblad 

 

 


