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Sak 1  - Godkjenning av stemmeberettigede 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede, xx fremmøte 

medlemmer og x fra styret. 

Vedtak av årsmøte: 

 

 Sak 2  - Godkjenning av  innkalling til årsmøte 2019 

Innkalling til årsmøte 2019 er gjort via klubbens hjemmeside, på Facebook og 

satt opp plakat i nærbutikker, 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 2018 

8. Innkomne forslag  
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9. Medlemskontingent 2019 

10. Treningsavgift 2019 

11. Budsjett 2019  
12. Organisasjonskart  

13. Idrettslaghåndsbok 
14. Valg 
15. Godtgjørelse hovedstyret  
16. Signatur  

 

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:  
 
Petter Harviken 
 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  

  Årsmøtet velger Petter Harviken 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 AAAAA  og BBBBB til å signere protokoll. 
  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Årsmøtet velger AAAAA og BBBBB 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: 
  
Beretning tas til etterretning. 
 

B) Behandle gruppeårsmeldinger   
 
B1) Fotballgruppa  

 
Årsberetning ligger vedlagt  
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  
Årsberetning tas til etterretning. 
 
Vedtak av årsmøte: 
  
Beretning tas til etterretning. 
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B2) Årsberetning – Skøytegruppa  
 

Årsberetning ligger vedlagt.  
 

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

 
Årsberetning ligger vedlagt  

 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 
Årsberetning tas til etterretning. 
  
Vedtak av årsmøte:  
 
 
B4) Årsberetning - Friidrettsgruppa 

 
Årsberetning ligger vedlagt  

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

  

 

Sak 7  - Regnskap 
 

 Regnskapet 2018 legges frem for årsmøtet, er vedlagt 
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 Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 

Regnskapet 2018 tas til etterretning.  
 
Vedtak av årsmøte:  
 

   

 

Sak 8  - Innkomne saker 
 

Ingen saker hadde innkommet. 

Vedtak gjort av årsmøte: 

 

 

Sak 9  - Medlemskontingent 2019 
 

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,- 
 
Medlemstype familie for ektepar/samboere endres fra inntil 3 barn til  
Ektepar/samboere med inntil 3 barn eller flere. 
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Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  
 Medlemskapstyper og satser fra 2017 opprettholdes i 2019 
 
Vedtak fra årsmøte: 
 
Satser fra 2017 opprettholdes i 2019 
 
 

Sak 10  - Treningsavgift 2019 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Det gis fullmakt til gruppestyrene å fastsette trenings/aktivtetsavgift for 

2019. 

Vedtak gjort av årsmøte: 

  

Sak 11  - Budsjett 2019 

 

a) Behandle hovedlagets budsjett for 2019, er vedlagt 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedlagets budsjett for 2019 vedtas. 

 

Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

b) Behandle budsjett for gruppene: 

Budsjett for undergruppene   

 

 B1) Budsjett fra gruppe for fotball, er vedlagt: 

 

 Hovedstyret forslag til vedtak: 
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 Budsjett fra gruppe for fotball vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

  

 

 B2) Budsjett fra gruppe for ski, er vedlagt: 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for ski vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

  

 

B3) Budsjett fra gruppe for skøyter, er vedlagt: 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for skøyter vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

  

 

B4) Budsjett fra gruppe for friidrett, er vedlagt: 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Budsjett fra gruppe for friidrett vedtas 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

  

Sak 12  - Organisasjonskart 
 
 Organisasjonskart er vedlagt. 
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Organisasjonskartet ble gjennomgått og endret i et fellesmøte den 
19.01.19.  
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 
 Ny organisasjonsplan vedtas. 
 
 Vedtak gjort av årsmøtet: 
 
  

 
Sak 13  - Idrettslagshåndbok 
 
 
 Idrettslaghåndbok er oppdatert, og klar for å legges ut på klubbens 

hjemmeside og facebook.  
 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Oppdatert idrettslaghåndbok godkjennes, og kan publiseres. 

Vedtak gjort av årsmøte: 

 

Sak 14  - Valg 
 

Kandidater til de forskjellige verv til hovedstyret og i undergrupper, 

legges frem for årsmøtet.  

 

  

  

       Vedtak gjort av årsmøtet: 

   

Valg av valgkomite: 

 Legges frem under årsmøtet. 
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 Hovedstyrets forslag til vedtak: 

 Hovedstyrets forslag til valgkomite, vedtas av årsmøtet.  

 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

 

 Valg av revisor: 

 Legges frem under årsmøtet. 

 

 Hovedlagets forslag til vedtak: 

 

 Vedtak gjort av årsmøtet: 

  

 

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

idrettslaget har. 

Forslag fra 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: 

 

 

 

Sak 15  - Godtgjørelse hovedstyret 
 

 Viser til vedtak i årsmøte 2017. 
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Satser for godtgjørelse for styremedlemmer i hovedstyret opprettholdes 

i henhold til vedtak av 2017, inntil noe annet blir vedtatt.  

Utbetaling av godtgjørelse bør skje innenfor den perioden medlemmet 

har sittet i sitt verv. 

 

Sak 16  - Signaturrett 
 

Eventuell endret rett til signatur for Nord-Odal IL, skal oppføres under 

dette punktet etter gjennomført valg. 

 

 

 

Sagstua,  26.03.18 

 

 

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

   


