
Kontrollkomiteens forslag til endring av / nye vedtekter 

7.10 Organisering og planlegging 
Kontrollkomiteen har det overordnede 
ansvaret for å kontrollere at den daglige 
driften av SHK til enhver tid skjer i henhold til 
vedtektene. Alle medlemmer i SHK har til 
enhver tid anledning til å be om å få en sak 
behandlet av kontrollkomiteen. 
Kontrollkomiteens medlemmer skal ha vært 
et aktivt medlem av SHK i ett -1- år. 
Kontrollkomiteen er ansvarlig for planlegging 
og gjennomføring av generalforsamlingene 
samt opprettelsen av valgkomité. 
Kontrollkomiteen skal bestå av maks fire -4- 
og minst to -2- komitémedlemmer. Ved endt 
skolegang skal komitémedlemmer fratre fra 
sine oppgaver som medlem av 
kontrollkomiteen.  
 

7.10 Organisering og planlegging  

 

 

Kontrollkomiteen har det overordnede 
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valgkomité. Kontrollkomiteen skal bestå 
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*NY 10.4 Attester 

 

Alle med verv eller medlem av 

prosjektgrupper i SKB har krav på en 

attest, signert av Leder i SKB. Som et 

minimum skal attesten bekrefte 

vedkommende stilling/verv, start og slutt 

dato. 

Attesten skal forespørres til Leder for 

utvalg/prosjektgruppe, som deretter 

videresender forespørsel til Leder for 

SKB. For Ledere tar de direkte kontakt 

med Leder SKB.  
 


