Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 11. mars 2016
Sted: Steglebu
Dato og tidspunkt: 21. april 2016 kl 1830.

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. (Se vedlegg)
b. Nytt lovforslag fra NIF.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder. Leder velges for ett år.
b) Ett styremedlem
c) 2 revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
e) 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 fjorårets årsmøte har vi et forslag fra Odd Gulaker som vi ble enige om skulle evalueres etter
ett år. Vedtaket i fjor 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."
Til årets årsmøte er det kommet følgende forslag fra Arild Jørgensen:
"hei syntes vi var kjappe i fjor anng denne saken, men føler att det bør være noen kriteier for
og kunne få dette. for vi satt vell ikke noen føringer på dette når vi godkjente forslaget ellers
blir vell kassa fort tom hvis alle bare sender inn..
Pkt 1
Gjyldig bet kontigent for året.
Pkt 2
være delaktig på dugnader for klubben, hvordan sjekke det da må leder for dugnaden sette
opp liste av fremmøtte deltagere på dugnad og sende kasserer.
Pkt 3
Stå som kjører for dtk gjeldene sessong og ikke vingle mellom klubber gjennom sessongen.
Styrets innstilling er at vi viderefører ordningen hvis det er økonomisk forsvarlig. Når dette skrives er
ikke fristen for å sende inn krav ute slik at vi er avhengig av å få en slik oversikt rett før årsmøtet.
Når det gjelder endringsforslaget som er kommet inn så mener styret at ptk 1. "Gyldig bet kontingent
for året" bortfaller da ordningen i utgangspunktet gjelder våre medlemmer. Er ikke kontingenten
betalt er du heller ikke medlem.
Når det gjelder pkt 2 så mener styret at det å delta på dugnader er en frivillig sak. Vi oppfordrer
selvfølgelig alle medlemmer til å bidra med frivillig arbeide i forbindelse med arrangementer,
vedlikehold på hytta, i komiteer, som materialforvalter, hyttesjef eller som styremedlem, men vi kan
ikke forsvare å lage en byråkratisk ordning for å finne ut hvem som er kvalifisert til å få dekket deler
av startkontingenten.
Når det gjelder ptk 3 så er styret enig i at ordningen gjelder kun medlemmer som kjører for klubben
gjennom hele sesongen. Vi har medlemmer i klubben som av forskjellige grunner er medlem i flere
klubber. I henhold til hundekjørerforbundets lover kan ikke en hundekjører representere mer enn en
klubb i løpet av sesongen (1.mai-30.april).
-

Forslag til medlemskontingent. Styrets forslag: Uforandret.
Forslag til budsjett (legges frem på årsmøtet)
Forslag til ny organisasjonsplan
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

