
 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 5. mars 2017 

Sted:  Steglebu 

Dato og tidspunkt: 29. mars 2017 kl. 1900. 

 

Sakliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

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

4. Behandle klubbens årsberetning. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. 

a. Evaluering av ordningen med at klubben delvis sponser påmeldingskontingenter for 

medlemmene i løp.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta klubbens budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder velges for to år. 

b) Revisor 1 for 2 år     

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett  

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

 

Dokumenter til årsmøtet: 

- Årsberetning .  (Blir lagt frem på årsmøtet) 
- Regnskap med revisors beretning . (Blir lagt frem på årsmøtet) 
- Eventuelle forslag og saker: 

Fra årsmøtet i 2015 har vi et forslag fra Odd Gulaker som vi ble enige om skulle evalueres også 
på årets årsmøte.  Vedtaket i 2015 var:  

  "Vedtaket som ble gjort var at klubben sponser alle deltakeravgifter fra neste sesong (høsten 

 2015) med 25%.  Begrensning: Inntil kr. 2.000 pr. kjører pr. sesong.  Dette vedtaket evalueres 

 på neste årsmøte når vi ser hvor stort utlegg det blir for klubben.  Hver kjører må sørge for å 

 få kvittering for påmeldingsavgiftene og legge de frem for kasserer for refusjon." 

 
 



 
- Forslag til medlemskontingent.  Styret kommer med forslag. 
- Forslag til budsjett (legges frem på årsmøtet) 
- Organisasjonsplan (link til WEB-siden vår) 
- Valgkomiteens innstilling.  (Blir lagt frem på årsmøtet) 
- Styrets innstilling på neste års valgkomité (Blir lagt frem på årsmøtet) 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.  

 

Med vennlig hilsen 

Styret  

 

http://drammenthk.no/onewebmedia/Organisasjonsplan.pdf

