Kalandseid Idrettslag
Årsmøte 1/2022 - Årsmøte
Møtetype:

Fysisk møte / Årsmøte

Dato:

24. mars 2022, 18:00

Sted:

Nytt klubbhus i lokaler mot Osveien. Tidl. Kaland Bhg.

Agenda
Sak 1: Godkjennende de stemmeberettigede
Hvor mange av de oppmøtte er stemmeberettigede
Forslag til vedtak
Personer som er stemmeberettige ........av ..........

Sak 2: Valg av dirigent (er)
Årsmøte skal velge en møteleder.
Forslag til vedtak
Forslag at Roy Eknes og Erik Tonheim leder møte.

Sak 3: Velge protokollfører
1 person til å skrive protokoll
Forslag til vedtak
Forslag Eline Marie Nordhus Soltvedt til å skrive protokoll.

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Det skal velges to person til å signere protokollen fra årsmøte sammen med møtelederen.
Forslag til vedtak
Therese Hope og Svein Kåre Takle
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Sak 5: Godkjenning av forretningsorden
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I IDRETTSLAG
1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når
dirigenten har gitt vedkommende ordet.

2. Taletid

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på årsmøtet
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3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget skriftlig
til dirigenten og være signert av medlemmet.

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet
aksepterer dette.

4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak
det skal stemmes over..

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å benytte
skriftlig skjema.

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre
protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
Forslag til vedtak
Forretningsorden godkjent.
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Sak 6: Godkjenning av innkallingen
Det skal avklares om årsmøte godkjenner innkallingen.
Forslag til vedtak
Innkallingen til årsmøte godkjennes.

Sak 7: Godkjenne sakslisten
Forslag til vedtak
Saksliste godkjennes

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Styrets årsberetning for 2021 vil bli lagt frem for godkjenning.
Forslag til vedtak
Styrets årsberetning for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]
Årsregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.
Forslag til vedtak
Regnskap godkjennes samt revisor beretning og kontrollutvalgets beretning.

Sak 10: Behandle forslag og saker.
Ingen innkommende saker.
Forslag til vedtak
Ingen innkommende saker

Sak 11: Sandvolleyball som egen gren
Sandvolleyball ønsket søkt om som egen gren da vi har egen sandvolleyball bane.
Forslag til vedtak
Vedtatt at sandvolleyball blir søkt om som egen gren.
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Sak 12: Medlemskontigent modell for 2022 og 2023
Vi har blitt anbefalt av idrettskretsen å velge medlemskontingent for neste år på årsmøte. Dette for å ikke
havne i et vakuum fra nyttår til årsmøte hvor vi i utgangspunktet ikke har noen gyldige/lovlige medlemmer. På
årsmøte i år vil vi derfor velge medlemskontingenter for i år og medlemskontingent for 2023. På årsmøte i
2023 vil man ta stilling til medlemskontingenter for 2024. Vedlagt ligger forslag til medlemskontingent
modell.
Forslag til vedtak
Medlemskontingent modell for 2022 og 2023 godkjent.

Sak 13: Treningsavgifter
Treningsavgifter er foreslått av gruppene på gruppemøtene. Vedlagt ligger forslag til oppsett/avgiftspriser.
Man ønsker å fortsette oppdeling av treningsavgiften til vår og høst for å gjøre det mer overkommelig å betale
samtlige avgifter. Treningsavgiftene som er oppført vil derfor deles i to og faktureres før og etter
sommerferien.
Forslag til vedtak
Treningsavgifter for 2022 vedtas.

Sak 14: Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjett for idrettslaget fremlagt.
Forslag til vedtak
Budsjett godkjennes.

Sak 15: Foreta følgende valg:
Følgende personer er innstilt:
Leder av hovedstyret: Roy Eknes
Nestleder i Hovedstyret: Svein Kåre Takle
Styremedlemmer: Einar Engtrø, Camilla Lee, Benedicte Jensen Grindheim, Sara Stokken Rott og Ida Iversen.
Varamedlemmer til styret: Fredrik Birkeland,

Bragdkomite: Kolbjørn Akervold og Arild Dyngeland ????
Valgkomite: Jim Kaland. Styret i samarbeid med Jim ﬁnner to kandidater til valgkomite.
Kontrollkomite: Svein Skorpen og Kolbjørn Akervold
Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
Forslag til vedtak
Valgkomiteens innstilling vedtas.
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Sak 16: Revisor
Skal vi forstsette med bruk av revisor
Forslag til vedtak
Fortsetter med revisor.

Sak 17: Nedlegging av Ski som gren
Vi har ingen medlemer i gren ski og ønsker å legge denne grenen ned.
Forslag til vedtak
Ski blir lagt ned gren.

Sak 18: Nedlegging av orienterings som gren.
Vi har ingen medlemer i gren ski og ønsker å legge denne grenen ned.
Forslag til vedtak
Orientering legges ned som gren.
*****
17. mars 2022 13:07
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