
Årsmøte
Onsdag 27.03.2018
Revheim skole

19.30 – 20.30



Sakliste for årsmøtet

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Vedta ny lovnorm fra NIF

10. Foreta valg



Sak 1

• Godkjenne de stemmeberettigede

• Stemmeberettigede er registret og kontrollert mot medlemsregister

• Stemmerett gjelder dersom en er 15 år eller eldre og har vært medlem i minimum en 
måned før årsmøte (27.02.2019)

• Stemmeberettigede er tildelt nummer ved registrering til årsmøtet

• Antall stemmeberettigede ved starten av møte er XX



Sak 2

• Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

• Innkalling

• Senest 27.02.2019, innkalling til årsmøte www.straengtf.com

• Sakliste

• Senest 20.03.2019 (19.00), saksliste lagt ut på www.straengtf.com

• Informasjon knyttet til sakliste

• Sakliste, forretningsorden, regnskap, forslag medlemskontingent, forslag budsjett, valgkomiteens 
innstilling, styrets innstilling på neste års valgkomite, lovnorm

http://www.straengtf.com/
http://www.straengtf.com/


Sak 2

• Godkjenne forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  Med 

unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 3 min. pr. innlegg.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at 
strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de 
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som 
ikke avgitt. 

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak 
med antall stemmer for og imot. 



Sak 3

• Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

• Dirigent (møteleder)

• Eirik Fjelde (forslag)

• Referent

• (velges)

• 2 medlemmer til å underskrive protokollen

• (velges)



Sak 4

• Behandle idrettslagets årsmelding (årsberetning)

• Medlemstall

• Gjennomgang av styreleder



Medlemstall

• Medlemsstatistikk

• Straen gymnastikk- og turnforening har i 2018 hatt 967 medlemmer tilknyttet 
aktivitet, fordelt pr årsklasse som vist i tabellen under, sammenlignet med 1009 i 
2017. I tillegg har foreningen pr 31.12.2018, 44 støttemedlemmer.

• Medlemstallene over fordeles slik på årsklasser:

Alder Antall

0-5år 198

6-12 år 635

13-19 år 98

20-25 år 15

26+ 21

Sum 967



Sak 5

• Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

• Gjennomgang av styremedlem Viggo Olsen

• Resultat -og balanserapport



Resultatrapport 2018



Balanserapport 2018



Balanserapport 2018



Sak 6

• Behandle forslag og saker

• Liste over registrerte saker til årsmøte

• Ingen registrerte saker



Sak 7

• Fastsette medlemskontingent

• Styret foreslår følgende at medlemskontingent opprettholdes

• Medlemskontingent Kr. 200

• Familiekontingent Kr. 500

• Trenerkontingent Kr. 50

• Kontingent for støttemedlem Kr. 100



Sak 8

• Vedta idrettslagets budsjett

• Gjennomgang av styremedlem Viggo Olsen



Budsjett 2019



Sak 9

• Ingen endring i lovnorm fra NIF

• Gjennomgang styremedlem Eirik Fjelde

• LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

• Årsmøtet i 2018 ga styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i 
NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

• Styresammensetning §15 punkt 10. a) Leder og nestleder, b) 4 styremedlem og 2 varamedlem.

• Enstemmig vedtatt av årsmøte 07.03.2018



Sak 10

• Foreta valg

• Valgkomiteens innstilling

• Gjennomgang av leder valgkomiteen

• Styrets innstilling til valgkomité

• Styret gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett



Sak 10

• Foreta valg

• Valgkomiteens innstilling

• Gjennomgang leder valgkomiteen

• 6 + 2

• Styreleder, nestleder velges

• 4 styremedlemmer + 2 vara

• Innstilling



Sak 10

• Styrets innstilling til valgkomité

• Anne Hundhammer (leder)

• Øystein Lande (medlem)

• Eldfrid Vestbø (medlem)

• Nina Fuglsten (varamedlem)

• Godkjenne regnskap (revisor)

• Karin Brekne Kvilhaug

• Fredrik Lanne


