
ÅRSMØTEPROTOKOLL 2021.  
  
Avholdt 15.april 2021 kl.19.00 
  
Innledning.  
 
Grunnet covid-19 blir årsmøtet gjennomført via teams. 
 
SAK 1: GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE.  
  
Det er                 fremmøtte, hvorav                har stemmerett.  
  
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet er vedtaksberettiget.       ______________     
  
  
SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN.  
  
Det vises til e-post til medlemmene datert rett etter påske  
Det vises til saksliste opplest på møtet.  
  
Forslag til vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes   _____________  
 
SAK 3: VALG AV DIRIGENT SAMT TO MEDLEMMER TIL  
Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL                   
  
1. Valg av dirigent            ___________________  
  
2. 2 medlemmer til å underskrive protokoll  
  

1.________________________  
           2.______________________  



  
  

SAK 4: BEHANDLING AV ÅRSBERETNING            
  
  
Årsberetningen ble lagt ut på klubbens hjemmeside med samtidig 
orientering til medlemmene på mail rett etter påske.  
  
Forslag til vedtak:  
Årsmelding godkjennes __________________________  
  
  
SAK 5: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP  
  
Regnskapet ble lagt ut på klubbens hjemmeside med samtidig 
orientering til alle medlemmene rett etter påske. Regnskapet 
inneholder Resultatregnskap, balanse og turneringsregnskap.  
  
Revisorrapporten datert 09.04.21 ble opplest på møtet.  
  
Forslag til vedtak:  
Regnskap og revisorrapport godkjennes   ___________  
  
  
SAK 6: INNKOMNE FORSLAG  
  
Det er innen fristen – 2 uker før årsmøtet – ikke innkommet noen 
forslag til årsmøtet. 
  
Forslag til vedtak:  
  
Styrets forslag vedtas ______________  
 
  



SAK 7: FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2021.  
  
Styret har i forbindelse med budsjettet innstilt på en medlemsavgift på 
kr. 2300 (derav 150 kr til klubben).       
   
  
Forslag til vedtak:  
Styrets innstilling til medlemsavgift vedtas.   _________  
  
SAK 8: BEHANDLING AV BUDSJETT FOR 2021.  
  
Budsjettet er lagt ut på klubbens hjemmesider med samtidig 
orientering til alle medlemmene rett etter påske.  
Budsjettet inneholder en oversikt over klubbens forventede inntekter 
og utgifter i 2021. Det  
budsjetteres med et overskudd på kr. 30.000  
  
Forslag til vedtak:  
Budsjett for 2021 godkjennes.  ________________  
  
  
SAK 9: BEHANDLING AV ORGANISASJONSPLANEN.  
  
Gjeldende Organisasjonsplan og styrets forslag til endring er lagt ut på 
klubbens hjemmesider samtidig med orientering på mail til klubbens 
medlemmer 08.04.21. For 2021 foreslår styret at gjeldende 
organisasjonsplan videreføres, men at presse- og informasjonskontakt 
utgår.  

  
Forslag til vedtak:  
Styrets forslag til organisering for 2021 godkjennes.  
  
        
              ___________________  



Sak 10: VALG  
  
Valgkomiteens forslag og styrets forslag til valgkomite er lagt ut på 
klubbens hjemmesider med samtidig orientering på mail til klubbens 
medlemmer rett etter påske og er tatt inn som vedlegg til protokollen  
  
Styret forslår følgende valgkomite for 2021:  

 
Når det gjelder klubbens representanter til ting og møter som klubben 
har representasjonsrett i foreslår styret:  
Styret utpeker klubbens representanter.  
   
Følgende valg ble foretatt:  
  
Styrets leder:  
  
Styrets nestleder:  
  
Kasserer:  
  
5 styremedlemmer:  
  
2 revisorer:  
  
Turneringskomiteen:  
  
Ressurskomiteen: 
  
Valgkomiteen: 



Klubbens representanter til ting og møter. Vedtak:  
  
Styret utpeker klubbens representanter.  
  
  
              
                   

  
Møtet hevet kl._______________  
  
  
  
Godkjenning av protokollen:  
  
Sign.__________________________________  
  
  
Sign.__________________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


