Protokoll til styremøte for Austrått idrettslag

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Austrått IL 09.05.2018
Årsmøte ble avholdt i klubbhuset ved Austråtthallen.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om
stemmerett følger av lovnormens § 6. Dersom det er ansatte som møter og som ber om talerett,
kan det godkjennes av årsmøtet under denne saken.
Det var 7 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Sak 2. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling:
Tore Nedregaard (ordstyrer) og Kjartan Tobiassen (referent). Medlemmer til å signere protokollen
velges direkte i årsmøtet.
Vedtak:
Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble Tore Nedregaard enstemming valgt.
Som referent ble Kjartan Tobiassen enstemming valgt.
Til å underskrive protokollen ble Hans Jelsa og Henning Berge enstemming vedtatt.
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Sak 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes og om saklisten godkjennes. Eventuelle
tillegg til saklisten må føres inn her. Endringer i saklisten kan kun gjøres under denne saken på
årsmøtet. Se forøvrig lovnormens § 13 om krav til innkalling, vedtaksførhet osv.
Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres, hvor lang taletid man har og
hvordan forslag skal legges frem.
Innstilling: Innkallingen som er sendt til alle medlemmer anbefales godkjent.
Denne sakslisten anbefales godkjent:
1.
2.
3.
4.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen og sakliste
Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Vedta idrettslagets budsjett.

Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte referenten.
3. Ingen representant, med unntak av sitende styremedlemmer, 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 talelisten 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 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.
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.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.
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Sak 4. Vedta idrettslagets budsjett
Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig
lovnormens § 12 vedrørende budsjett.
Innstilling:
Budsjettet for 2018, som er utarbeidet av gruppene og hovedstyret, anbefales godkjent.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak: Budsjettet for 2018 er godkjent.
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Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3, samt dirigent/ordstyrer og referent.

_________________________________

_________________________________

Hans Jelsa (medlem)

Henning Berge (medlem)

_________________________________

_________________________________

Tore Nedregaard (Ordstyrer)

Kjartan Tobiassen (Referent)
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