Egersund Svømmeklubb
Postboks 361
4379 Egersund

Innkallelse til fortsettende årsmøte 2018, tirsdag 8. mai
Som medlem i Egersund Svømmeklubb er du herved invitert til det fortsettende årsmøtet
tirsdag 8. mai kl. 19.00 på Lagård Ungdomsskole.
Ettersom vi på årets årsmøte ikke fikk gjennomført valg i henhold til § 15 (10) i NIFs
Lovnorm for idrettslag, følger vi fotnote nr 9 til lovnormens § 15. “Dersom sakslisten ikke
fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte.” Ettersom tidspunkt for fortsettende
årsmøte ikke ble satt på møtet 20. mars, presenteres dato for fortsettende årsmøte samt
saksdokumenter 14 dager før møtet avholdes. På årsmøte fikk vi ferdig behandlet
årsberetninger og økonomi.
Valgkomite, nye roller og sikring av rekruttering til roller
Det sittende styret i Egersund Svømmeklubb har blitt oppmerksomme på, samt fått
opplæring i, lovnormen som regulerer vår virksomhet. I den forbindelse har styret tre navn
som er forslag til valgkomite for å sikre rekruttering til styret til neste årsmøte. Valgkomiteen
skal være en selvstendig komite med 50/50 kjønnsfordeling.
I tiden fremover vil både web-ansvarlig og dugnadsanvarlig være sentrale roller for å
profilere klubben utad mot, sponsorer, fremtidige svømmere og inntjening av egenkapital til
neste års treningsreise. Disse sentrale personene har styret som sin overordnede instans.
Styret utarbeider en “stillingsinstruks” som er bindende for den som velges i rollene.
Tilleggssak - dekning av kontingenten til tillitsvalgte og trenere
Etter å ha fått opplæring og innføring i lovnormen som regulerer svømmeklubbens arbeid
ønsker styret å fremme en tilleggssak til årsmøte. For å sikre rekruttering til verv, samt spare
trenere for en utgift, ønsker vi å dekke kontingenten for trenere, revisorer, web-ansvarlig,
dugnadsansvarlig, valgkomite og styret. Det er sunn økonomi i klubben og vi tåler godt
denne belastningen. Forslag til vedtak: Egersund Svømmeklubb dekker årsmøtevedtatt
medlemskontingent for de som velges inn i styret, valgkomiteen, trenere, revisorer,
webansvarlig og dugnadsanvarlig, fra og med inneværende år.
Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget.
Dokumenter
Sakspapirer til det fortsettende årsmøtet er å finne på klubbens hjemmeside under årsmøter
med å velge 2017.
På vegne av styret i Egersund Svømmeklubb
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