Til medlemmer i Årstad Idrettslag
14/3- 2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Årstad Idrettslag 2022
Styret viser til innkalling til årsmøte i Årstad Idrettslag 7/2-22
Årsmøtet avholdes den 21/3-21 kl 1900 i Klubbhus på Rautjern, Bendixens vei 49. 5067 Bergen
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:

Godkjenne de stemmeberettigede
Velge dirigent(er)
Velge protokollfører(e)
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
•
•

•

•
•

•
•

Årstad ILs årsmøte foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt. Samt digitalt via Teams.
Ledelse, taletid mv. Årsmøtet ledes av de valgte dirigent(er). Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i
samme sak med unntak av innlederen. Taletid begrenses til 5 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min.
tredje gang.
Dirigenten har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med de inntegnede talere. Til
forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak. Talere skal tale fra sin bestemte
plass i lokalet.
Forslag:
Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som opptas, men
som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke
fremsettes når strek er satt.
Avstemninger:
Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som
dirigenten bestemmer.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
• 9.1 Årsregnskap og balanse
• 9.2 Kontrollkomite underskrift
Sak 10: Behandle forslag og saker
• Styret foreslår å opprette ett utvalg som har som mandat å lage en samarbeidsplan/
eventuelt en fusjon med andre idrettslag. En eventuell plan vil i så fall stemmes over på
neste årsmøte/ekstra ordinært årsmøte (Se vedlegg)
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
• 11.1 Medlemskontingent 2023
Hovedstyrets innstilling til medlemskontingent for 2023 (samme som 2022)
1

Alder t.o.m 9 år
kroner 300,- pr år
Alder over 9 år
kroner 600,- pr år
Passive/støttemedlemmer kroner 500,- pr år
Medlem med reduksjon
kroner 100,- pr år
Æresmedlem / Æresorden i Gull fritas for kontingent.
Kontingenten pr år faktureres i sin helhet i begynnelsen av året eller ved innmeldelse i laget.
Søskenmoderasjon (0-20år, barn nr. 2,3 osv.) betaler halv medlemskontingent pr år iht. ens
alder.
Alder regnes pr 31.12 for gjeldene år.
•

11.2 Treningsavgift 2023
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2023
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nestleder
- styremedlem/-er
- varamedlem/-er
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer
- varamedlem/-er
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
• Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne representanter
14.4 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
• Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne valgkomite. Valgkomite skal bestå av
representanter fra hver av gruppene
14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Følgende dokumenter utleveres på årsmøtet, eller tilsendes ved påmelding til årsmøtet fysisk
tilstedeværelse/ digital deltagelse. De legges i tillegg ut på lagets hjemmeside forut for møtet.
-

idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Regnskap i revidert stand
Kontrollkomiteens beretning
Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
2

-

Styrets forslag til budsjett
Styrets forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, påmelding til årsmøtet enten ved fysisk tilstedeværelse eller ønske om å
delta digitalt (via Microsoft Teams) kan Vidar Steine kontaktes på tlf 906 17 904 eller e-post
post@arstadil.no eventuelt vsteine@gmail.com
Med vennlig hilsen
styret
v/ Vidar Steine
-Styreleder-
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