Sak 4 – Godkjenne forretningsorden
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar følgende forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2
min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek
er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov
og i idrettslagets lovnorm fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag
foregår skriftlig eller om det stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og
stemmene regnes ikke som avgitt. Øvrige avstemminger foregår på på ett av følgende
måter:
a. Håndsopprekning (For/mot eventuelt bare mot)
b. Stilltiende bifall (det spørres om noen er i mot, vedtaket bankes)
c. Ved akklamasjon
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med
antall stemmer for og imot.

Sak 11 – Fastsette medlemskontingent
Medlemskontingenten 250,Styret foreslår at denne summen videreføres.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent til 250,-

Sak 12 – Fastsette treningsavgift
Treningsavgifter er en viktig del av klubbens inntektsgrunnlag og bør ha en sammenheng med
det treningstilbudet som blir gitt på de ulike årstrinnene. Antall aktive medlemmer og klubbens
utgifter knyttet til avvikling av treninger og kostnadene knyttet til deltagelse i seriespill er med
på å avgjøre størrelsen på treningsavgiften. Det har vært vanlig praksis i klubben at styret har
fått fullmakt av årsmøtet til å fastsette treningsavgiften for kommende sesong og styret ønsker
at dette fortsetter.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for sesongen 2020/2021

Sak 14 – Foreta valg
14.1 Styreleder:
Kim Kjosnes (ikke på valg)
14.2

Nestleder:
Anna Dahlqvit, (ikke på valg)

14.3

Øvrige styremedlemmer:
Håvard Glende Jacobsen (ikke på valg)
Erik Bjerkenes (ikke på valg)
Erik Engløkk (ikke på valg)
Øyvind Tollaksen ( 2 år )
Heidi Bjerkenes ( 2år)

14.4

Varamedlemmer:
Admira Sulejmanovic ( 2 år)
Sari Reidarsson

14.5

Revisor:
Bjarte Melstveit
Neringa Pia

14.6

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

14.7

Leder av valgkomiteen:
Roar Vigre ( 2 år)

14.8

Medlem av valgkomiteen:
Randi Engløkk (ikke på valg)
Kjetil Andreas Hansen ( 2 år)

14.9

Varamedlem til valgkomiteen:
Henning Haaland

