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Sak 1  - Godkjenning av stemmeberettigede 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede, XX fremmøte 

medlemmer og XX fra styret. 

Vedtak av årsmøte: 

 

Sak 2  - Godkjenning av  innkalling til årsmøte 2018 

Innkalling til årsmøte 2018 er gjort med annonsering i Glåmdalen, på klubbens 

hjemmeside og på Facebook, 1 måned før avholdelse av årsmøte. 

Hovedstyret forslag til vedtak: 

 Årsmøte godkjenner innkalling 

Vedtak av årsmøte: 

 

Sak 3  - Godkjenning til dagsorden 
 
Hovedstyrets forslag til dagsorden:  
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede  

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av dagsorden  

4. Godkjenning av forretningsorden  

5. Konstituering:  
a. Valg av møteleder  

b. Valg av referent  

c. Valg av to protokollundertegnere  
6. Årsberetninger  

7. Regnskap 2017 

8. Innkomne forslag  
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9. Medlemskontingent 2018 

10. Treningsavgift 2018 

11. Budsjett 2018  
12. Organisasjonsplan  

13. Idrettslaghåndsbok 
14. Valg  

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 

Årsmøte godkjenner dagsorden  
 

Vedtak av årsmøte: 

 

Sak 4  - Godkjenning av forretningsorden 
 

Hovedstyrets forslag til forretningsorden:  
 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
 

2. Protokollen føres av den valgte referenten.  
 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første 
gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.  

 
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter 
behov.  

 
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. 
taletid.  

 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet 
med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke 
settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  
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7. 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.  

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

 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  

 
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.  

Vedtak av årsmøtet: 

 

Sak 5  - Konstituering 
 
 

a)Hovedstyrets forslag til dirigent:  
 
Linn Martinsen Bjerke 
  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  

Årsmøtet velger Linn Martinsen Bjerke til dirigent.  
 
Vedtak av årsmøte:  
 

 
  

b) Hovedstyrets forslag til referent:  
 

Siw Trøbråten 
  

Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 

Årsmøtet velger Siw Trøbråten til referent.  
 

Vedtak av årsmøte: 
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c) Hovedstyrets forslag til protokollundertegnere:  
2 protokollundertegnere velges blant årsmøtets deltakere.  
Dirigenten foreslår 2 blant årsmøtets deltakere 
  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Årsmøtet velger AA og BB til protokollundertegnere. 

Vedtak av årsmøtet: 

  

Sak 6  - Årsberetninger 
 

A) Behandle hovedlagets årsberetning 
 
Årsberetning ligger vedlagt  
  
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

  
Årsberetning tas til etterretning. 
  
Vedtak av årsmøte: 
  
 

B) Behandle gruppeårsmeldinger   
 
B1) Fotballgruppa  

 
Årsberetning ligger vedlagt (Vedlegg sak 6 – Årsberetning Fotballgruppa).  
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  
Årsberetning tas til etterretning  
 
Vedtak av årsmøte: 
  
 
B2) Årsberetning – Skøytegruppa  
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Årsberetning ligger vedlagt (Vedlegg sak 6 – Årsberetning Skøytegruppa).  
 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 
Årsberetning tas til etterretning. 
 
Vedtak av årsmøte: 
  
 
B3) Årsberetning - Skigruppa  

 
Årsberetning ligger vedlagt (Vedlegg sak 6 – Årsberetning Skigruppa). 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 
Årsberetning tas til etterretning. 
  
Vedtak av årsmøte:  
 
 

B4) Årsberetning - Friidrettsgruppa 
 

Årsberetning ligger vedlagt (Vedlegg sak 6 – Årsberetning Friidrett).  
 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 
Årsberetning tas til etterretning. 
  
Vedtak av årsmøte:  
 

 

 

Sak 7  - Regnskap 
 

 Regnskapet legges frem for årsmøtet (Vedlegg til sak 7 – Regnskap) 
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 Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 

Regnskapet tas til etterretning  
 
Vedtak av årsmøte:  
 

 

Sak 8  - Innkomne saker 
 

 

Vedtak gjort av årsmøte: 

 

 

Sak 9  - Medlemskontingent 2018 
 

Viser til vedtak gjort i årsmøte 2017:  
1. Årsmøtet vedtar medlemskontingent for 2017 pålydende:  
 
Barn / ungdom kr 200,-  
Voksen kr 300,-  
Familiemedlemskap kr 500,-  
 
2. Årsmøtet vedtar å innføre familiemedlemskap som kontingentkategori.  
 
Følgende er å regne som en familie:  
Ektepar / samboere med inntil 3 barn  
Enslige med inntil 4 barn 

3. Årsmøte vedtar å innføre støttemedlemskap kr 150,- 
 
Hovedstyret forslag til vedtak: 
  
 Medlemskapstyper og satser fra 2017 opprettholdes i 2018 
 
Vedtak fra årsmøte: 
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Sak 10  - Treningsavgift 2018 

 
Hovedstyret forslag til vedtak: 

Det gis fullmakt til gruppestyrene å fastsette trenings/aktivtetsavgift for 

2018. 

Vedtak gjort av årsmøte: 

 

Sak 11  - Budsjett 2018 

 

a) Behandle hovedlagets budsjett for 2018 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedlagets budsjett for 2018 vedtas. 

 

Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

b) Behandle budsjett for gruppene: 

Budsjett for undergruppene  (Vedlegg Sak 11 – Budsjett fra undergruppene) 

 

 B1) Budsjett fra gruppe for fotball: 

 

 Hovedstyret forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for fotball vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

 B2) Budsjett fra gruppe for ski: 
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Hovedstyret forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for ski vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

B3) Budsjett fra gruppe for skøyter: 

 

Hovedstyret forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for skøyter vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

B4) Budsjett fra gruppe for friidrett: 

 

Hovedstyret forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for friidrett vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

Sak 12  - Organisasjonsplan 
 
 Organisasjonsplan er vedlagt (Vedlegg til sak 12 – Organisasjonsplan) 

Det har vært behov for å gjøre endringer i planen, da det har vært 
utfordringer å gjennomføre den i praksis. Det har blitt veldig mye jobb 
for enkeltpersoner.  
 
Hovedstyret forslag til vedtak: 

 
 Ny organisasjonsplan vedtas 
 
 Vedtak gjort av årsmøtet: 
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Sak 13  - Idrettslagshåndbok 
 

Viser til vedtak i årsmøte 2017, hvor idrettslagshåndbok var oppdatert og 

at den skulle publiserer på facebook og klubbens nettside.  

Hovedstyret beklager at denne ikke er publisert på nett, slik som vedtatt i 

2017. Vi ser at håndboken må oppdateres pånytt og at ved eventuell 

endring av organisasjonsplanen, så må denne korrigeres.  

Hovedstyret forslag til vedtak: 

Nytt hovedstyre får i oppgave å oppdatere og evt utarbeide en ny 

idrettslagshåndbok i samarbeid med styrene i undergruppene. 

Vedtak gjort av årsmøte: 

 

Sak 14  - Valg 
 

 Valgkomite bes lede valget. 

 Valgkomiteens innstilling for valg av hovedstyret:  
 

Valgkomiteen innstilling fremlegges for årsmøtet, (Vedlegg sak 14 

Valg) 

 Forslag til leder, velges for 2 år : 

 Forslag til nestleder, velges for 1 år:  

 Forslag til kasserer, velges for 2 år:  

 Forslag til bygg og anleggsleder, velges for 1 år: 

 

 Vedtak fra årsmøtet:  
 

Valg av hovedstyret ble enstemmig vedtatt:  
 
Leder, velges for 2  år , ny fra 2018  
Nestleder, velges for 1 år, ny fra 2018  
Kasserer,  velges for 2  år, ny fra 2018 
Bygg og anleggsleder, velges for 1 år, ny fra 2018 
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Sekretær, Siw Trøbråten, ikke på valg 
Styremedlem, Tove Lise Bunes, ikke på valg 

 

 Valgkomiteens innstilling for valg i gruppene: 

Valgkomiteen innstilling fremlegges for årsmøtet (Vedlegg sak 14 – 

Valg) 

  Valg styre for gruppe fotball 

  Forslag fra valgkomite: 

 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

 Valg styre for gruppe ski: 

  Forslag fra valgkomite: 

 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

 Valg styre for skøyter: 

  Forslag fra valgkomite: 

 

 Vedtak gjort av årsmøte: 

 

 Valg styre for friidrett: 

  Forslag fra valgkomite: 

(Hvis det ikke foreligger noe valgforslag her, så er det opp til hovedstyret 

å beslutte om denne gruppen skal legges ned eller om jobben med få en 

gruppe på plass skal fortsette) 

 Vedtak gjort av årsmøte: 
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 Valg av revisorer: 

  Forslag fra valgkomite: 

 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

Valg av representanter til å sitte i ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har. 

Forslag fra valgkomite/hovedstyret: 

Det gis fullmakt til hovedstyret å velge hvem som skal representere 

idrettslaget i ting og møter som idrettslaget har relasjoner til. 

  

       Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

 Valg av valgkomite: 

 Hovedstyret forslag til vedtak: 

   

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

Retten til signatur endres fra Linn Martinsen Bjerke til  xxxxxx   og xxxxxxx 

 

Sagstua,  20.03.18 

 

----------------------------------   ------------------------------------- 

   

 


