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Årsmøte 8. mai 2018
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Saksliste
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste
Valg av møteleder
Valg av referent til årsmøtet og to representanter til godkjenning/underskrift av
årsmøteprotokollen
5. Tilleggsforslag fra styret: sikre rekruttering til verv
6. Valg av leder
7. Valg av nestleder
8. Valg av styremedlem
9. Valg av varamedlem
10. Valg av leder i valgkomite
11. Valg av nestleder i valgkomite
12. Valg av medlemmer i valgkomite
13. Nye roller for en klubb i utvikling, webansvar og dugnadsansvarlig

Sak 1:
Godkjenning av stemmeberettigede (jf. §15 (1) )
I tråd med Lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 §6 (1) må
medlemmer, for å ha stemmerett og være valgbar, være fylt 15 år, vært medlem i
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det samme
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Det planlagte årsmøtet i Egersund Svømmeklubb ble avsluttet før vi fikk
gjennomført valg til styre, valgkomite, webansvarlig og dugnadsansvarlig. Det
sittende styret har valgt å søke råd fra Rogaland Idrettskrets for å gjennomføre
årsmøtet i tråd med § 15 i den allerede nevnte lovnorm.
Etter kontakt med NIF sentralt sin lovavdeling er de stemmeberettigede og
valgbare medlemmer, de som per 8.april 2018 hadde betalt sin medlemskontingent
og er over 15 år.
For å få årsmøtet vedtaksført må det jf. § 16 (5) møte et antall
stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret, for
vårt tilfelle 14 personer i og med at styremedlemmene skal inkluderer en
varamedlem.
Sak 2:
Godkjenning av innkalling, saksliste (jf. § 15 (2) )
Sak 3:
Valg av møteleder (jf. § 15 (3) )
Sak 4:
Valg av referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen (jf. § 15 (3) )
Sak 5:
Sikre rekruttering til verv
Styret i Egersund Svømmeklubb ønsker å sikre rekruttering til styret, valgkomite og
revisorer. Vi ber derfor årsmøte godkjenne en intern regel på at klubben dekker
medlemskontingenten (100 kr) til de som velges som styremedlemmer, vara,
valgkomite, revisorer, trenere, dugnadsansvarlig og webansvarlig. Det utbetales per i
dag ingen godtgjørelse til noen for å inneha verv i Egersund Svømmeklubb. 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.

Sak 6:
Valg av leder (jf. § 15 (10 a) )
Styrets forslag (i mangel på valgkomite):
Hedvig C. Karlsen

Sak 7:
Valg av nestleder (jf. § 15 (10 a) )
Styrets forslag (i mangel på valgkomite):
Ove Tunheim
Sak 8:
Valg av styremedlem (jf. § 15 (10 b) )
Styrets forslag (i mangel på valgkomite):
Tom Asbjørn Hatleskog
Sak 9:
Valg av vara til styret (jf. § 15 (10 b) )
Styrets forslag (i mangel på valgkomite):
Hanne Torill Ørsland
Sak 10:
Valg av leder i valgkomite (jf. § 15 (10 f) )
Styrets forslag:
Evgenia Bakkehaug
Sak 11:
Valg av nestleder i valgkomite (jf. § 15 (10 f) )
Styrets forslag:
Sjur Sigmo
Sak 12:
Valg av medlemmer til valgkomite (jf. § 15 (10 f) )
Styrets forslag:
Annfrid Årstad
(mann)

Sak 13:
Nye roller for en klubb i utvikling
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.
Dugnadsanvarlig
Styrets forslag:
Marianne Tunheim
Webansvarlig
Styrets forslag:

