
 

Til medlemmene i Arna Sykleklubb 

 

 

22. januar 2011, Indre Arna 

 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 
 

Det vises til innkallingen til årsmøte publisert på www.arnasykleklubb.org og sendt 

medlemmene på mail 22. desember. 

 

Årsmøte avholdes i personale-rommet på Garnes barneskole tirsdag 24. januar og 

begynner kl 19:00. Møte antas å bli ferdig før kl 20:30 

 

Sakliste: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsmelding 

5. Behandle idrettslagets regnskap 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

10. Foreta valg 

 

 

 

Vedlagte sakspapirer: 

 Forslag til forretningsorden 

 Årsberetning  

 Foreslåtte regnskap.Revisors beretning fremlegges på årsmøte.  

 Innkomne forslag 

 Forslag på medlemskontingent 

 Forslag til budsjett 

 Eventuelle organisasjonsendringer (nye grupper og lignende) 

 Valgkomiteens innstilling 

 Styrets innstilling på neste års valgkomité 

 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret  

 

 

 

http://www.arnasykleklubb.org/


 

 

 

 

 

 Forslag til forretningsorden 

o Årsmøtet ledes av den valgte ordstyreren.  

o Den valgte sekretæren skriver protokoll. 

o Ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

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

o Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 

o Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar 

det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 Årsberetning - Se vedlagte fil. 

 

 Foreslåtte regnskap. - Se vedlagte fil. 

 Revisors beretning - fremlegges på årsmøte.  

 

 Innkomne forslag - Se vedlagte fil. 

 

 Forslag på medlemskontingent 

o Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til kr 100,- for 2012. 

 

 Forslag til budsjett 

Inntekter: Utgifter: 

Medlemskontingent:  6 000,- 

Grasrotandelen:  8 000,- 

 

 

Totalt:   14 000,- 

Kontingenter til forbundet: 2 500,- 

Hjemmesiden:      300,- 

Spinning (vår + høst):  6 000,- 

 

Totalt:    8 800,- 

Overskudd: 4200,- 

 

 

 Eventuelle organisasjonsendringer (nye grupper og lignende) 

Klubben har i dag styre, valgkomite og revisorer iht NIF minimumskrav.  

Basislovnormen for idrettslag er implementert uten endringer. 

 

Vi har ingen gruppeinndeling, som egen ungdomsgruppe, og ingen organiserte trenere. 

 

Styret foreslår ingen organisatoriske endringer. 

 

 Valgkomiteens innstilling 

Styre: 

Leder:                  Knut Jørgen Djønne (tar gjenvalg) 

Nestleder:            Sissel Småland (ny nestleder) 

Styremedlem:      Leif Skaar (nytt styremedlem) 

Varamedlem:      Britt Torvund (tar gjenvalg) 

Revisorer: 

Jan Magne Skjoldal (tar gjenvalg) 

Anne Karin Berge (nytt medlem) 

 



 

 

 Styrets innstilling på neste års valgkomité 

 

Valgkomite: 

Leder:                   Kåre Gunnarskog (tar gjenvalg) 

Medlemmer:         Lisbeth Mjelde (nytt medlem) 

                              Henry J. Lie (tar gjenvalg) 

Varamedlem:        Per Seim (tar gjenvalg) 

 

 

 

 

 

Her er det: 

 

 

Bjørnarhallen 

Fotball 

Her er inngangen 

Garnes skule 


