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STYRET I TØNSBERG DYKKEKLUBB: 

Verv: Valg: Ansvar: 

 

Leder Velges av årsmøtet Daglige ledelse av klubben samt det overordnede 

ansvar for HMS og IK. Skal bli informert om all 

aktivitet i klubbens grupper. Har møte- og talerett 

på alle interne møter i klubbens grupper.  

 

Nestleder Velges av årsmøtet Daglige ledelse av klubben samt det overordnede 

ansvar for HMS og IK. Skal bli informert om all 

aktivitet i klubbens grupper. Har møte- og talerett 

på alle interne møter i klubbens grupper.  

 

Sekretær Velges av årsmøtet Fører alle protokoller og er klubbens arkivar. Kan 

ha flere verv i klubben, unntatt i styret. 

 

Kasserer 

 

 

Styremedlemmer 

 

 

Velges av årsmøtet 

 

 

Velges av årsmøtet 

 

Fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. 

Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret. 

 

Normalt tre styremedlemmer.  Tildeles oppgaver 

etter behov i klubben. 

 

Sikkerhetsleder 

Har pr. Dato 

ikke dette 

Velges av Styret Ansvarlig for klubbens HMS og IK sammen med 

leder. Leder for sikkerhetskomiteen. Kan ha flere 

verv i klubben, unntatt i styret. 

 

Båtansvarlig Velges av Styret Leder for Båtgruppe. Kan ha flere verv i klubben, 

unntatt i styret. 

 

Materialforvalter 

Har pr. Dato 

ikke dette 

Velges av Styret Hovedansvar for klubbens eiendeler. Kan ha flere 

verv i klubben, unntatt i styret. 

 

Turansvarlig Velges av Styret Leder for tur- og festkomiteen Kan ha flere verv i 

klubben, unntatt i styret. 

 

   

   

REVISORER: 

Verv: Valg: Ansvar: 

 

2 revisorer Velges av årsmøtet Revidere klubbens regnskap i god tid før årsmøtet. 

Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret. 

Velges normalt som Revisor + Vara 

 

   

VALGKOMITÉ 

Verv: Valg: Ansvar: 
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Leder av valgkomité Velges av årsmøtet Leder valgkomiteens arbeide. Kan ha flere verv 

i klubben, unntatt i styret. 

 

1 Medlem Velges av årsmøtet Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret. 

   

   

Dykkerledere Utpekes av 

sikkerhetsleder 

 

Kan ha flere verv i klubben. 

Båtførere Utpekes av 

båtansvarlig 

Skal ha gjennomgått opplæring i bruk av VHF 

og klubbens båter. Kan ha flere verv i klubben. 

 

   

Kompressoransvarlig Utpekes av 

materialforvalter 

Ansvarlig for drift og vedlikehold av 

kompressor og tilhørende utstyr, samt 

opplæring av brukere. 

 

Turansvarlig Velges av Styret Leder for tur- og festkomiteen. Planlegging og 

gjennomføring av klubbens turer og andre 

tilstelninger. Motta og koordinere leieturer. 

 

Internettansvarlig Utpekes av styret Drift og vedlikehold av klubbens internettsider. 

Kan ha flere verv i klubben. 

 

   

For mer detaljert beskrivelse, se instruksen til respektive verv eller komité. 


