
Innkalling til 
Høstmøte  

i  
Christiania Roklub 

torsdag 26. oktober 2017 kl. 19.30 på Kongen 
 
 
 

Til behandling foreligger: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 
3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.  
4. Behandle beretning fra Rosjefen og Materiellsjefen 
5. Foreta følgende valg: 

- Rosjef til styret  
- Materiellsjef til styret 
- Viserosjef til Kapproingsutvalget 

 
Høstmøtet avholdes som ekstraordinær generalforsamling og valgene skjer på samme måte 
som på ordinær generalforsamling. Alle medlemmer som har betalt kontingenten har 
stemmerett. 
 
Styrets oppnevning av representanter: 
 
I forbindelse med Høstmøtet vil styret oppnevne personer til:  
a) Kapproingsutvalget,  
b) Årbokredaktør    
 
a) Kappriongsutvalget 
Kapproingsutvalget ligger under Rosjefen og sammensetningen er som følger:    
Leder:   Rosjef (valgt på høstmøte som styremedlem)  
Nestleder: Viserosjef (valgt på høstmøtet til Kapproingsutvalget) 
Materiellsjef:  Styremedlem 
Transportansvarlig (som utpekes av styret)  
Trenere for aktive juniorer og aktive seniorer  
Representant for masterroere (som utpekes av styret)  
 
En representant for aktive juniorer og en representant for aktive seniorer har rett til å møte i 
Kapproingsutvalget for å gi uttrykk for sitt syn i saker som angår gruppen de representerer, 
men ikke rett til å være tilstede under behandlingen av saken.  De to representantene utpekes 
av styret.  
 
Dette innebærer at styret vil utpeke følgende til Kapproingsutvalget: 
- Transportansvarlig 
- Representant for masterroere 
- Representant for aktive juniorer  
- Representant for aktive seniorer 



  
b) Årbokredaktør.    
Arbeidet til årbokredaktøren ligger under området til Styreleder. 
Årbokredaktøren kan velge å etablere et utvalg. 
 
 
Styret minner om:  
 
Idrettsmerkeprøven: på Kongen 2. november, kl. 1800 -1900.  
Klubbkapproingen: 12. oktober, kl. 1700.  
Rekeaften: 10. november, kl. 19.30. Skriv deg på listen på Høstmøtet eller oppslagstavlen og 
betal kr. 490,- (kr. 300,- uten alkohol) til konto 7020.05.00235 innen 1. november 
Grøtkveld: på Kongen 14. desember 
 
 
 

ÅRETS NYE MEDLEMMER ØNSKES SPESIELT VELKOMMEN! 
 

Oslo, tirsdag, 24. oktober 2017 
Styret 

 
 
 


