Til medlemmer i Skjelstadmark IL
[Dato og sted]

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark IL
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.12.2018. (Stjørdals nytt)
Årsmøtet avholdes den 15/02-18 kl: 19:00 på Klubbhuset.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger]
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Parkeringsskilt og løype-skilt
Løypekomiteen har fått til avtale med Kjentmann og Forra IL om felles skilting av skitrase med
infokart ved parkeringsplasser og løypeskilt i løypekryss. Det skal søkes kommunen om
tilskudd/dekning av dette. Skilt med info om VIPS og frivillig støtte til tilrettelegging for skigåing
ønskes å settes opp på Korstjynna, på Idrettsplassen og i Rømodalen. Det må avtales med
grunneiere. Forslag til tekst på skilt: «Ønsker du å gi økonomisk støtte til drift av løypenettet, kan
dette betales inn til kontor xxxxxxxxx eller på vipps til Idrettslaget (vippsnummer xxxxx). Merk
innbetaling med «Løypestøtte».
Forslag til vedtak:
Årsmøtet er meget positiv til tiltaket. Skigruppa for ansvar videre oppfølging.
10.2 Innkjøp av mobilt høyttaleranlegg
I flere år har Idrettslaget lånt mobilt høyttaleranlegg fra Ungdomslaget i forbindelse med
Høgseterrennet og arrangering av fotballcuper på Hegra. Nå har Skigruppa lånt utstyret på to skirenn
pga. at høyttaleranlegget ikke har vært montert etter ny tidtakerbu kom på plass. Skigruppa har
merket at det mobile høyttaleranlegget begynner å bli slitt/gammelt, og fikk ikke alle kabler til å
virke på sist skirenn slik at lyden ble dårlig med bare en høyttaler. Magnar Børseth har innhentet
priser på mobilt speakeranlegg, og mener vi kan få tak i ett anlegg til 12 400 kr som inkluderer to
høyttalere, to stativ og trådløs mikrofon. Alternativ til innkjøp er å leie av ungdomslaget for en gitt
sum.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet er positiv til innkjøp av høyttaleranlegg.
10.3 Info skileik anlegg, Benjamin Hammer.
Benjamin Hammer har meldt seg til å være med i en gruppe bestående av 3 personer for videre
jobbing med skileikanlegg. Med seg har han Christian Opgård og Kurt Tverås.
Benjamin informerer om hva som skjer videre.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet stiller seg positiv til en slik gruppe, og mener dette er riktig personell for saken. Det gis
fullmakt til å jobbe videre med prosjektet. Oversikt over kostnader og fremdrift legges frem for
arbeidsutvalget for videre avklaring av saken.
10.4 Løsning på adkomst til klubbhuset vinters tid med tanke på utleiemuligheter/ transport av
varer til huset.
Husstyret ønsker en løsning som gjør det mulig å komme nærmere klubbhuset på vinters tid i
forbindelse med utleie og transport av varer opp til huset.
Forslag til vedtak:
Så lenge forholdene tilsier at det er greit, er det mulig å kjøre frem til klubbhuset med varer. Er det
vanskelige forhold med mye snø vil det bli brøytet frem til slutten av gjerdet som går langs grensen
mot barnehagen. Når huset leies ut skal parkering av gjester foregå på parkeringsplass ved
barnehagen.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1
Styreleder
15.2
Nestleder
15.3
Øvrige styremedlemmer
15.4
Varamedlemmer
[15.5]
[Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14,
nummerering av saker undrer endres tilsvarende]
15.5
To revisorer
15.6
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7
Leder av valgkomiteen
15.8
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9
Varamedlem til valgkomiteen
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettslagets årsberetning
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