Til medlemmer i Skjelstadmark IL
7. april 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark IL 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 10. Mars 2021.
Årsmøtet avholdes den 14. April 2021 kl. 1900 på Vårtun grendehus.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Forsikringer i idrettslaget
10.2 Hvordan øke medlemsmassen
10.3 Lysløype og turstiprosjekt
Sak 11: Fastsette medlemskontingent, og gi fullmakt til underavdelinger til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlem[mer]
- varamedlem[mer]
14.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.3 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
14.4 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
14.5 Valg av kontrollkomite
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1. Godkjenning av de stemmeberettigede:
Årsmøtet avklarer hvor mange medlemmer med stemmerett som er til stede ved starten av
årsmøtet. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det
kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget,
har stemmerett.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, skal det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
2. Valg av dirigent:
Styrets forslag til dirigent:

Joachim Balstad Engan

3. Valg av protokollfører:
Styrets forslag til protokollfører: Kari Kolsum
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
Velges blant frammøtte medlemmer på årsmøtet
5. Innkalling
Innkalling ble annonsert 10. Mars 2021 på Skjelstadmark IL sin hjemmeside og Facebookside, samt i Bladet ihht lovnorm for idrettslag.
6. Sakliste:
(se saksliste)
7. Forretningsorden
1. Møtet ledes av den valgte dirigent
2. Protokollen føres av den valgte sekretær
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak
a. Taletiden er 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang
b. Unntatt fra dette er innledningsforedraget
4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid
5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere
6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten
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a. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillerens navn
b. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt
c. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt
opp til votering
7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
8. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot
9. Protokollen gjennomgås og underskrives av to valgte representanter
8. Årsberetninger
(se vedlegg)
9. Revidert regnskap
(se vedlegg)
10. Innkomne forslag og saker
(se sakliste – blir presentert i årsmøtet av innmeldere)
11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til underavdelinger til å fastsette
treningsavgift
Styrets forslag til medlemskontingent:
Medlemskontingent er uforandret og videreføres med kr. 100,- pr.medlem
Styrets forslag til treningsavgift:
Styret gir fullmakt til underavdelinger til å fastsette treningsavgift
12. Budsjett 2021
(se vedlegg)
13. Organisasjonsplan 2021
(se vedlegg)
14. Valg
(se vedlegg)
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[Vedlagt følger følgende dokumenter:
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité
Årsmøtet følger til enhver tid gjeldende Covid-19 anbefalinger.

Med vennlig hilsen
styret
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