
 

 

 

 

 

 

Saksliste 
  

1. Godkjenning av stemmeberettigede og at årsmøtet er lovlig innkalt.  

2. Valg av dirigent  

3. Valg av sekretær  

4. Valg av to representanter til signering av årsmøteprotokoll  

5. Godkjenning av saksliste og forretningsorden  

6. Behandle innkommende forslag 

7. Velge:  
a. Leder (2 år) 

b. Kasserer (2 år) 

c. Styremedlem (2 år)  

d. Varamedlem (2 år)  

e. Valgkomité: Leder, medlemmer, vara  

8. Avslutning/eventuelt 
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Innkommende forslag 

Forslag fra Andreas Boer Johannessen: Studentmoderasjon 

Studentmoderasjon er ment som et rekrutteringstiltak for seniorlagene. 

Styrets innstilling: Styret er positive til forslaget. 

Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å fastsette en moderasjon i treningsavgift for studenter. 

Krever simpelt flertall. 

Forslag fra styret: styregodtgjørelse 

I §25 i loven står følgende: 

«(1) Alle medlemmer av styret får godtgjørelse tilsvarende idrettslagets mest kostbare treningsavgift, 

samt den mest kostbare spillerlisens påkrevet for idrettslagets aktive spillere.   

(2) Andre godtgjørelser vedtas etter forslag fra styret på årsmøtet.» 

Styret foreslår følgende godtgjørelser utover det som står beskrevet i 1. ledd i §25: 

Leder: kr. 1000. 

Kasserer: kr. 1000. 

Krever simpelt flertall. 

Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 

Sølvi Tangerud (Medlem) 

Anja Haugland Strøm (Medlem) 

Glenn Malland (Vara) 

Komiteens leder, Lars Erik Persson, har trukket seg. 

Følgende verv er på valg: 

 Leder (2 år), Kristian Johannessen 

 Kasserer (2år): Henrik Bjørsell 

 Styremedlem, (2 år): Roy Mitchley 

 Varamedlem (2 år): Ann Kristine Balto 

 Valgkomité: Leder, medlemmer, vara  

 

Valgkomiteens innstilling 

 Leder (2 år): Tønnes Stenersen (G13) 

 Kasserer (2 år): Henrik Bjørsell (G13) 

 Styremedlem, (2 år): Alexander Mo (H1). 



 Varamedlem (2 år): Roy Mitchley (G13) 

 Valgkomité: 

o Leder: Kristian Johannessen 

o Medlem: Ingen 

o Medlem: Ingen 

o Vara: Ingen 

 

 


