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Formål og omfang

Dette dokumentet beskriver prosedyren for opptak av styrer og undergrupper som opererer under H.M.
Aarhønens organisasjonsnummer.
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Definisjoner og forkortelser
Undergrupper

Gjenger

3
3.1

Undergrupper som driver under H.M. Aarhønens organisasjonsnummer. P.t
gjelder dette Aarhønens Kulturelle Teater, Aarhønekroa og Hyttestyret. Øvrige
undergrupper er ikke berørt av dette dokumentet.
Gjenger ledet av et av medlemmene i H.M. Aarhønens hovedstyre, samt
Krogjengen Se statuttene og egne styringsdokumenter.

Beskrivelse
Prosess
I forkant av intervjuprosessen skal det gjennomføres et møte med alle som skal være med å gjennomføre
intervjuer for å sørge for at prosessen går ryddig for seg.
Skogvokter har ansvar for at prosessene rundt søknader, intervjuer og opptak er ryddige og oversiktlige.
Skogvokter og den aktuelle lederen har ansvar for at gruppene som gjennomfører intervjuer er habile og
heterogene i så stor grad som oppnåelig.

3.2

Valg av undergruppeledere

Leder for undergruppene velges på  Aarhønens ordinære generalforsamling.
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Opptak av undergruppestyrer og gjengstyrer

3.3

Opptak av undergruppestyrer og gjengstyrer skal informeres om samtidig som det innkalles til ordinær
generalforsamling. Alle medlemmer av  Aarhønen skal informeres om opptakene. Opptak gjennomføres så snart
som mulig etter at ledere har blitt valgt.
Styrenes størrelse og funksjoner er beskrevet i egne styringsdokumenter. Intervjuer gjennomføres som
hovedregel av nyvalgt leder sammen med ett medlem fra Hovedstyret og en øvrig person som anses som egnet.
Opptak av gjengmedlemmer

3.4

Opptak til gjengene foregår en gang hvert semester. Alle medlemmer av  Aarhønen skal informeres om
opptakene. Medlemmer har anledning til å søke og gå på intervju til flere gjenger.
Intervjuer gjennomføres av leder for den aktuelle gjengen og personer han eller hun ser formålstjenlig.

Når alle intervjuer er konkludert skal Skogvokter arrangere et møte med gjenglederne hvor søkere fordeles på de
aktuelle gjengene. Det skal ta hensyn til søkernes ønsker og gjengenes ønsker og behov.
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Dokumentasjon og arkivering

Søknadstekster, notater og bilder og annen personlig informasjon i forbindelse med opptakene skal ikke lagres
utover den tiden det er nødvendig.
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Referanser
●

6

Maler/skjema
●

7

H.M. Aarhønens statutter

Ingen

Endringer fra forrige utgave
●

Ingen

For styret

Marie Bjørndal
20.11.2017

_________________________
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