Til medlemmer i Slemmestad Idrettsforening
Slemmestad 16.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Slemmestad IF
24.03.2022
Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.02.2022
Årsmøtet avholdes den 24.03.2022
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Slemmestad IF ber årsmøtet om mandat til å utarbeide en plan for nytt bygg som
erstatter eksisterende garderobebygg.
10.2 Slemmestad IF ber årsmøtet om tillatelse til å si opp medlemskapet i Norges
Volleyballforbund.
10.3 Slemmestad IF ber årsmøtet om tillatelse til å fjerne Allidrettansvarlig som styremedlem
fra organisasjonsplan,
Sak 11: Fastsette medlemskontingent.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styret:
- Styremedlem, Leder fotball
- Økonomiansvarlig, Morten Heier, stiller til gjenvalg for 2 år.

- Styremedlem, leder håndball, Per Morten Kværne, stiller til gjenvalg for 2 år.
- Leder, Kristin Auke Kværne, stiller til gjenvalg for 2 år.
14.2 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.3 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
- Kontrollkomite
- Valgkomite
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Note til regnskap
- Kontrollkomiteens beretning
- Forslag og saker
- Styrets forslag til budsjett
- Slemmestad Idrettsforenings organisasjonsplan
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Slemmestad IF i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Slemmestad IF. Representasjonsberettigede idrettslag har uansett møterett, talerett
og forslagsrett.
Ved spørsmål om årsmøtet rettes til Kristin Auke Kværne leder@slemmestadif.no, 934 55 366

Med vennlig hilsen styret i Slemmestad IF

