Vedtægter for Elite Sport Greenland
§ 1 Navn og hjemsted
§ 1.1.

Den selvejende Institutions navn er: Elite Sport Greenland

§ 1.2. (Den Selvejende Institution til fremme af grønlandsk eliteidræt)
Elite Sport Greenlands hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland.

§ 2 Formål
§ 2.1 Elite Sport Greenland har til formål at fremme internationaliseringen af grønlandsk idræt, især
med henblik på deltagelse i international eliteidræt.
§ 2.2.

Elite Sport Greenland forvalter de midler, der stilles til dets rådighed.

§ 2.3. Formålet fremmes i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion § 20,
stk. 1-3.
§ 2.4. Elite Sport Greenland lægger vægt på, at eliteudøverne fremstår som gode ambassadører for
det grønlandske samfund.
§ 2.5. Elite Sport Greenland søger at støtte ovennævnte formål i samarbejde med Grønlands
Idrætsforbund og dets specialforbund.

§ 3 Repræsentantskabet
§ 3.1.

Repræsentantskabet er Elite Sport Greenlands højeste myndighed.

§ 3.2.

Repræsentantskabet består af:
2-4 personer udpeget af Grønlands Selvstyre /IKIIN
2-4 personer udpeget af Grønlands Idrætsforbund
Op til 8 personer udpeget af hovedsponsorerne
Op til 16 personer i alt.

§ 3.3. Det maksimale antal hovedsponsorer er 8, og hver hovedsponsor er berettiget til at udpege et
medlem til repræsentantskabet. Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder i en valgperiode,
skal der udpeges et nyt medlem for den resterende valgperiode af den organisation/hovedsponsor, der
oprindeligt har udpeget det udtrædende medlem.
§ 3.4. Såfremt et hovedsponsorforhold måtte ophøre i en valgperiode, er repræsentanten for den
pågældende hovedsponsor pligtig at udtræde af repræsentantskabet med virkning fra

sponsorkontraktens ophør. Indgås aftale med en ny hovedsponsor er denne
berettiget til at udpege et nyt medlem til repræsentantskabet, der indtræder i det
udtrædendes medlem valgperiode. Valgperioden for de udpegede repræsentanter er
2 år.
§ 3.5. Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned.
Indkaldelse med angivelse af mødested, tidspunkt og dagsorden, udsendes mindst 5
uger før mødets afholdelse.
§ 3.6. Senest 2 uger før afholdelse af repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne
skriftligt meddele, om de agter at deltage. Meddelelse skal indsendes til sekretariatet.
§ 3.7. Det er repræsentantskabets opgave, at fastlægge mål og strategi for Elite Sport Greenland.
Bestyrelsen skal sikre en forsvarligt drift af Elite Sport Greenland.
§ 3.8.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal omfatte følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af budget
Handlingsplan og strategi for det kommende år.
Forslag der ønskes forelagt til behandling.
Valg af en bestyrelse efter følgende retningslinjer:
a. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer.
b. Hovedsponsorernes repræsentanter indstiller 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1
suppleant
c. Grønlands Selvstyres repræsentanter indstiller 1 medlem til bestyrelsen samt 1
suppleant
d. Grønlands Idrætsforbunds repræsentanter indstiller 2 medlemmer til bestyrelsen samt
1 suppleant
e. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
f. Det samlede repræsentantskab udpeger af de valgte bestyrelsesmedlemmer formand.
g. Den til enhver tid siddende formand for Grønlands Idrætsforbund er udelukket fra at
indtræde i Elite Sport Greenlands bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Evt.
§ 3.9. Endelig dagsorden udsendes 2 uger før mødet vedlagt indkomne forslag. Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.
§ 3.10. Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme. Bestyrelsen konstituerer sig på
førstkommende bestyrelsesmøde med en næstformand.
§ 3.11. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af det samlede antal stemmer i
repræsentantskabet, øvrige beslutninger sker ved almindeligt flertal af de fremmødte. Der kan
stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§ 3.12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 1/3 medlemmer af repræsentantskabet forlanger det
og indsender anmodning med oplysning om forslag, der ønskes behandlet.
§ 3.13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 2 måneder fra
anmodningen er bestyrelsen i hænde og indkaldes med 3 ugers varsel indeholdende
en dagsorden.

§ 4. Bestyrelsen
§ 4.1. Det er bestyrelsens opgave at sikre den daglige drift af Elite Sport Greenland er i
overensstemmelse med de af repræsentantskabets afstukne linjer. Bestyrelsen behandler ansøgninger,
tildeler støtte og fører kontrol med, at anvendelsen sker i overensstemmelse med det ansøgte.
Bestyrelsen udarbejder forslag til budgetter og aflægger årligt regnskab og beretning til
repræsentantskabet. Regnskab aflægges i henhold til § 5 i vedtægterne.
§ 4.2. Ved et medlems udtræden af bestyrelsen eller ved et medlems midlertidige frafald indtræder
suppleanten på dennes vegne. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, indtræder
næstformanden som formand indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Såfremt
næstformanden fratræder, vælger bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer en ny næstformand.
§ 4.3. Bestyrelsen er ansvarlig for at indhente oplysninger i forbindelse med idrætsstøtteansøgninger
i henhold til til Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.
§ 4.4.

Bestyrelsen mødes månedligt eller efter behov.

§ 4.5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.
§ 4.6. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over bestyrelsesmøderne føres
beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på næstkommende
bestyrelsesmøde.
§ 4.7. Bestyrelsen kan ansætte den til opgavernes løsning nødvendige arbejdskraft og nedsætte
udvalg til løsning af afgrænsede opgaver.
§ 4.8.

Bestyrelsen kan fastsætte honorar til bestyrelsesformanden.

§ 4.9.

Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde når to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 5. Regnskab og Formue
§ 5.1.

Elite Sport Greenlands regnskabsår løber fra 01/01 til 31/12.

§ 5.2. Regnskabet skal senest 3 måneder efter udløbet af et regnskabsår være
revideret af statsautoriseret eller registreret revisor, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. For revisors virke gælder de til enhver tid gældende bestemmelser for
god revisionsskik samt gældende lovgivning.
§ 5.3. Elite Sport Greenlands formue skal placeres på en sådan måde, at størst
muligt afkast opnås. Formuen skal fortrinsvis placeres i sikre papirer eller aftalekonti i
Grønlandsbanken.
§ 5.4.

Elite Sport Greenland må ikke optage lån.

§ 6. Tegning og hæftelse
§ 6.1. Elite Sport Greenland forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening med
næstformanden eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 6.2. Der påhviler ikke Elite Sport Greenlands bestyrelse nogen personlig hæftelse for de Elite Sport
Greenland påhvilende forpligtelser.

§ 7. Opløsning
§ 7.1. Elite Sport Greenlands opløsning kan vedtages af repræsentantskabet på et
repræsentantskabsmøde, hvor mindst ¾ af samtlige medlemmer er repræsenterede og stemmer for
forslaget om opløsning.
§ 7.2. Ved Elite Sport Greenlands opløsning tilfalder Elite Sport Greenlands formue Grønlands
Idrætsforbund.

Således vedtaget af Team Grønlands bestyrelse, den 10. januar 2002.
Således vedtaget af Team Grønlands repræsentantskab den 05. oktober 2004.
Således vedtaget af Team Grønlands repræsentantskab den 11. oktober 2005.
Således vedtaget af Team Grønlands repræsentantskab den 02. november 2010.
Således vedtaget af Elite Sport Greenlands repræsentantskab den 18. november 2016.

