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ÅRSMØTE VINGER FK  

SAKSLISTE 
 

 

 

Dato: Onsdag 27. februar 2019 

Tid: KL 1900 

Sted: Øvre Langelandsveg 20 ( Hos Mads) 

 
Det ble innkalt til årsmøte 31. januar 2019. 

 

 
Åpning av årsmøtet v/ Styreleder 

 

 

 

Lov for Vinger FK § 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal1: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

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

4. Behandle årsberetning for 2018(blir lagt frem på møtet). 

5. Behandle regnskap for 2018 i revidert stand(blir lagt frem på møtet).  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.2 

8. Vedta budsjett for 2019(blir lagt frem på møtet). 

9. Behandle organisasjonsplan(legges frem på møtet).3 

                                         
1 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer 

på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av 

årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for 

årsmøtet. 
2 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
3 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
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10. Foreta følgende valg(Innstilling blir lagt frem på møtet):4 

a) Leder for 1 år og nestleder for 2 år. 

b) 6 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlem5 for 1 år.  

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) To revisorer. 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Vinger FK har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem(Styret sin innstilling 

legges frem på møtet). 

g) Valg av styremedlemmer med signaturmyndighet og valg av styremedlemmer 

med prokura jf. Enhetsregisteret. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 

rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

 

Velkommen til årsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret.  

                                         
4 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge 

andre tillitsvalgte det er behov for. 
5 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 

styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett 

styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til 

spesifikke oppgaver.  


