Årsmøte
Tanum, 1. juni 2021, kl 18.00
Sted: Elektronisk via Teams
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Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker
Ingen innkomne saker
Fastsette medlemskontingent.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Engasjere revisor.
Valg ihht vedtekter

Vedlegg
- Årsmelding for 2020
- Årsregnskapet for 2020 med noter – revisjonsberetning legges ut når den er
klar
- Budsjett for 2021
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1. Godkjenne 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 årsmøtet 2020.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
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, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer 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.
(…..) ble valgt til dirigent for årsmøtet. (…..) ble valgt til sekretær for årsmøtet. [NN og NN blant
de fremmøtte] ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2020
Styreleder vil presentere årsberetning for 2020.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjente årsberetning for 2020.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Marthe Lise Drolsum vil presentere regnskap for 2020.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjente regnskap for 2020.

6. Behandle forslag og saker
Det er ingen innkomne saker.
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7. Fastsette medlemskontingent
Klubbens medlemskontingent ble endret i 2017. Det foreslås å beholde satser for 2021 slik at
medlemskontingenten fremdeles blir som følger:
Støttemedlemskap
Juniormedlemskap
Voksen medlemskap

Familiemedlemskap

250,495,650,935,-

Forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsatte medlemskontingenten til å være 250,- for støttemedlemskap, 495,- for
juniormedlemskap, 650,- for voksen medlemskap og 935,- for familiemedlemskap.

6. Budsjett for 2021
Økonomiansvarlig Marthe Lise Drolsum vil presentere styrets forslag til budsjett for 2021.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2021.

7. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
I henhold til vedtektenes 5 15, pkt 9 skal årsmøtet behandle klubbens organisasjonsplan.
Klubben har en meget enkel organisasjon der arbeidet ledes av klubbens styre. Det har vært
opprettet uformelle grupper i forbindelse med ulike aktiviteter som arrangement av stevner,
drift av kiosk, gjennomføring av dugnader, ungdomsarbeid, etc. Styret ser det som sterkt
ønskelig å trekke flere av medlemmene aktivt med i klubbens arbeid og vil derfor vurdere en
styrking og formalisering av nevnte og andre grupper.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ga sin tilslutning til styrets foreslåtte arbeid med organisasjonen for 2021 og gav
styret fullmakt til å formalisere opprettelsen av grupper med ansvar for ulike aktiviteter.

8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap
Unic Revisjon AS ved Statsautorisert revisor Arild Breivold har foretatt revisjon av årsregnskapet
for 2020. Revisjonshonoraret for 2020 forventes å utgjøre 15 625,Styret foreslår at Unic Revisjon AS gjenvelges som revisor.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet valgte Unic Revisjon AS til klubbens revisor for 2021.

9. Valg
I henhold til vedtektenes 5 15 skal det gjennomføres følgende valg på årsmøtet:
a) Leder og nestleder
b) Seks styremedlemmer og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Styret
Klubbens styre består i dag av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jannicke Hagen Holo, leder
Line Cecilie Resch, nestleder
Marthe Lise Drolsum, styremedlem/økonomiansvarlig
Wiebke Heinrich, styremedlem
Marthe Hommerstad, styremedlem/sekretær
Siri Aaland Kolflaath, styremedlem
Christine Bergan, styremedlem
Kjell Otto Nilsen, styremedlem
Karoline Hagen Holo, juniormedlem
Mia Kristiane Øvreness Myhre, juniormedlem

Forslag til nytt styre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jannicke Hagen Holo, leder
Wiebke Heinrich, styremedlem
Siri Aaland Kolflaath, styremedlem
Marthe Hommerstad, styremedlem/sekretær
Marthe Lise Drolsum, styremedlem, økonomiansvarlig
Kjell Otto Nilsen, styremedlem
Christine Bergan, styremedlem
Karoline Hagen Holo, juniormedlem
Mia Kristiane Øvreness Myhre, juniormedlem

Forslag til samlet styresammensetning med nye medlemmer legges frem på årsmøtet.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag til nytt styre.
Kontrollkomite
Valgkomiteens forslag til Kontrollkomite med to medlemmer blir lagt frem i møtet
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtok forslaget til kontrollkomite.
Representanter til ting og andre møter
Klubben blir fra tid til annen invitert til å delta på møter i regi av idrettslige eller offentlige
organisasjoner. Da det ikke er mulig å vite på forhånd hvem som har anledning til å
representere klubben på de ulike møtene er det hensiktsmessig om dette håndteres med en
fullmakt.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ga styrets leder eller den/de han utpeker fullmakt til å representere klubben på ting og
andre møter.
Valgkomité
Valgkomiteens forslag til Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem blir lagt
frem i møtet
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtok forslaget til valgkomité.
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