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Organisatorisk tilknytning 
 
Stavanger Roklub er i henhold til klubbens lov medlem av Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paraolympiske komite (NIF) gjennom Rogaland Idrettskrets. 
 
Stavanger Roklub hører hjemme i Stavanger kommune og er medlem av Stavanger 
Idrettsråd. 
 
Stavanger Roklub er forpliktet til å følge NIFs og tilsluttede organers regelverk og vedtak. 
 
Stavanger Roklub er medlem av Norges Roforbund (NR) og plikter å overholde NRs lover 
og bestemmelser. 
 
 
Klubbens farger og vimpel 
 
Klubbens farger er mørke blå og hvit, og klubbens vimpel er hvit med bokstavene S.R. i 
blått og en femkantet stjerne i blått. Vimpelens forhold er 1 til 2,5. 
 
Ved deltakelse på regatta er det viktig at våre roere er likt og korrekt kledd. Klubbens 
rodrakt har blå bukse med 2 blå tverr striper over hvit trøye. Navn og logo på venstre bryst. 
 
Klubbens åreblad er i blått med en hvit langsgående stripe. 
 
 
Årsmøtet 
 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av 
mars som beskrevet i klubbens lov. 
 
Alle medlemmer over 15 år, som har vært medlem i minst 1 måned og som har oppfylt sine 
medlemsforpliktelser, er valgbare til tillitsverv og har møte- og stemmerett på årsmøtet. 
Foreldre / foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
 
Årsmøtet velger klubbens styre. 



 
 

Styret 
 
Stavanger Roklub ledes og forpliktes av styret som representerer roklubben utad. Styret er 
Stavanger Roklubs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Klubbens styre velges av årsmøtet etter de regler som er nedfelt i klubbens lov, og består 
av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
Styret forestår den daglige drift og samtlige styremedlemmer har ansvar for klubbens 
økonomiske disposisjoner. 
 
Videre skal styret planlegge og ivareta Stavanger Roklubs totale drift, herunder mål- og 
strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i klubbens lov.  
 
Styret skal disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter 
plan og godkjent budsjett. 
 
Styremedlemmene har ansvar for hvert sitt område og følgende oppgaver skal ivaretas: 
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, rosjef, hussjef og materialsjef. I tillegg skal styret 
oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og ansvarlig for barneidretten på første 
ordinære styremøte etter årsmøtet.  
 
Styret kan organisere sitt arbeid ved selv å oppnevne ett eller flere arbeidsutvalg, og 
utarbeide instruks for disse. 
 
Styret kan ikke oppta lån og bruke båtnaust som panteobjekt uten at dette i forkant er 
godkjent av årsmøtet i Stavanger Roklub 
 
 
Reklame og sponsoravtaler 
 
Alle reklame- og sponsor avtaler skal godkjennes av styret i Stavanger Roklub eller av den 
som styret har bemyndiget. 
 
Grupper eller enkeltutøvere i Stavanger Roklub kan ikke inngå egne reklame- og 
sponsoravtaler uten godkjennelse fra styret. Før slik godkjenning gis plikter styret å påse at 
eventuelle reklame- og sponsoravtaler ikke er i strid med Norges Roforbund sine 
bestemmelser. 
 
 
Utmerkelser, hederstegn og æresmedlemskap 
 
Det finnes egne statuetter for slike tildelinger, men fremgangsmåten og prosessen er 
omtrent som følger: 
 
 
A) Hederstegn 
 
Stavanger Roklub sitt hederstegn består av klubbens flagg med krans i forgylt sølv. 
Sammen med hederstegnet følger diplom. 
 
Hederstegnet kan tildeles medlemmer som har vist særlig interesse for, og bidratt til, 
klubbens arbeid utover det som er vanlig, og som klubben av den grunn ønsker å hedre. 
 
Hederstegnet kan også tildeles medlemmer som i særlig grad har utmerket seg sportslig. 



 
 

B) Æresmedlemskap 
 
Æresmedlemskap er Stavanger Roklubs høyeste utmerkelse og tildeles kun i særskilte 
tilfeller. 
 
Ett medlem av Stavanger Roklub som gjennom flere år har utvist helt spesiell interesse for 
klubbens arbeid og som i ekstraordinær grad har bidratt til klubbens utvikling, kan utnevnes 
til æresmedlem. 
 
C) Hederstegnkomite 
 
Hederstegnkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer som har deltatt i 
klubbens arbeid i flere år, og derfor er godt kjent med klubbens historie og medlemmers 
innsats for klubben. 
 
D) Forslag til kandidater og videre prosess 
 
Alle medlemmer kan overfor styret foreslå kandidater til utnevnelse til hederstegn og 
æresmedlemskap. Slike forslag skal begrunnes.  
 
Hederstegnkomiteen kan også på eget initiativ vurdere og foreslå tildelinger overfor styret. 
 
Hederstegnkomiteen avgir sin uttalelse / innstilling til styret som kan treffe sin beslutning 
med 2/3 flertall av et fulltallig styre. Dersom Hederstegnkomiteens innstilling ikke er 
enstemmig, kreves det enstemmighet fra et fulltallig styre. 
 
Utmerkelsen kan deles ut i forbindelse med årsmøtet, Stokkavannsregattaen eller ved en 
annen passende anledning. 
 


