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Ekstraordinært årsmøte 
 
 

Tanum, 30. oktober 2017, kl 19.00 
Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien 75 
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Saksliste 
 
1. Godkjenning av de stemmeberettigede 
2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle forslag til endringer i klubbens vedtekter 
5. Valg 
 
 
Vedlegg –  

1. Forslag til oppdaterte vedtekter for Vestre Bærum rideklubb 
2. Kontrollkomiteens oppgaver 
3. Eksisterende vedtekter for klubben 
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1. Godkjenning av de stemmeberettigede 
 
Styrets leder vil foreta en opptelling av de fremmøtte som er stemmeberettigede og legge 
resultatet frem for godkjenning. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente [antall stemmeberettigede] stemmeberettigede for ekstraordinært 
årsmøte 2017. 

2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 
 
Styrets leder vil presentere innkalling og saksliste for årsmøtet samt administrere behandlingen 
av eventuelle kommentarer, innsigelser og alternative forslag. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste. 

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive 
protokollen 
 
Styrets leder vil presentere forslag til vedtak for årsmøtet samt administrere behandlingen av 
eventuelle kommentarer, innsigelser og alternative forslag til vedtak. 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets leder Karianne Størkersen ble valgt til dirigent for årsmøtet. Styrets sekretær Tone 
Bjørseth-Andersen ble valgt til sekretær for årsmøtet. [NN og NN blant de fremmøtte] ble valgt 
til å underskrive protokollen fra årsmøtet. 

4.  Behandle forslag til endringer i klubbens vedtekter 
 
Bjørn eriksen vil presentere forslag til nye vedtekter. Hovedendring er at de er tilpasset NIFs 
lovnorm. Lovnormen er lenket inn her: 
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/lovno
rm-for-idrettslag-docx. Eksisterende vedtekter er lagt ved i vedlegg 3. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet ga sin tilslutning til nye vedtekter. 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/lovnorm-for-idrettslag-docx
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/lovnorm-for-idrettslag-docx
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5. Valg 
 
I de nye vedtektenes er det noen endringer i styresammensetning og andre verv.  
 

• Det må være minst et varamedlem, i dag har vi ingen vara 

• Valgkomite skal ha tre medlemmer, hvorav ett varamedlem. I dag er det tre medlemmer 
av valgkomiteen. 

• Siden vi bruker ekstern revisor skal det være en kontrollkomite, denne finnes ikke i dag. 
Oppgaver er beskrevet i Vedlegg 2. 

 

Dagens styre og valgkomite er som følger:  
 
Styre 

• Karianne Rondan Størkersen, leder 

• Jannicke Hagen Holo, nestleder 

• Bjørn Eriksen, økonomiansvarlig 

• Tone Bjørseth-Andersen, styremedlem/sekretær 

• Kristin Hilsen, styremedlem 

• Kåre Møllerhagen, styremedlem 

• Ingebjørg Henni, styremedlem 

• Helle Holemark Eriksen, juniormedlem 

• Elisabet Korsveien, juniormedlem 
 
Valgkomité 

• Ingebjørg Henni 

• Ole Christian Apeland 

• Kristin Hilsen. 
 

Forslag til valg av nytt styre 
 
Styre (Leder, nestleder, seks medlemmer og en vara) 

• Karianne Rondan Størkersen, leder 

• Jannicke Hagen Holo, nestleder 

• Bjørn Eriksen, økonomiansvarlig 

• Tone Bjørseth-Andersen, styremedlem/sekretær 

• Kristin Hilsen, styremedlem 

• Kåre Møllerhagen, styremedlem 

• Ingebjørg Henni, varamedlem 

• Helle Holemark Eriksen, juniormedlem 

• Elisabet Korsveien, juniormedlem 
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Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente forslag til endringer i styret.  
 
Kontrollkomite (To medlemmer) 

• Forslag til sammensetning av kontrollkomite vil bli lagt frem i møtet 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente forslag til kontrollkomite.  
 
Valgkomité (to medlemmer og en vara) 

• Medlemmer: 
o Ingebjørg Henni 
o Kristin Hilsen. 

• Varamedlem:  
o Ole Christian Apeland 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjente forslag til endringer i valgkomite.  
 

Vedlegg 2: Kontrollkomiteens oppgaver 
 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 
 
§ 2-12.Kontrollkomiteen1 

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal 
påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og 
forsvarlig. 

 

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets 
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og 
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 
organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. 

 

(3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. 
Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner 
det hensiktsmessig. 
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(4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til 
årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og 
organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. 

 

(5) For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til 
det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner 
nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og 
revisor. 

 

(6) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den 
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke 
være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av 
kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra 
arbeidsoppgaver for revisor. 

  

 


