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SAKSLISTE:
Åpning
1.
2.
3.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen og sakslisten
Valg av dirigent, sekretær, samt 2
representanter til å underskrive
protokollen
4. Årsmelding fra Hovedstyret, vedlagt
Barneidrett, Håndball, Fotball, Bane,
Anlegg og Hus
5. Revidert regnskap for 2012 med
kommentarer
6. Forslag
7. Fastsette medlemskontingenten
8. Budsjett for 2013
9. Godkjenne organisasjonsplanen
10. Overrekkelser
11. Valg etter godkjent organisasjonsplan
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hovedstyret
Sportsutvalg
Fotballstyret – tillitsvalgte og lagledere
Håndballstyret – tillitsvalgte og lagledere
Barneidrettsstyret – tillitsvalgte og lagledere
Revisjon
Valgkomité
Øvrige komitéer

Avslutning

INNKOMNE FORSLAG
• Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
• Det foreligger følgende forslag fra hovedstyret.
Hovedstyret ønsker årsmøtets fullmakt til å starte arbeidet med
å utrede om det er mulig å etablere en egen sykkelgruppe i
foreningen. Dette vil kreve endringer i vårt lovverk og dersom
utredningen taler for det, vil hovedstyret legge fram forslag om
dette på neste årsmøte.
Sykling er en idrett i stor utvikling både for barn, ungdom og
voksne og hovedstyret tror at dette er en aktivitet det er mulig
å kombinere med den øvrige aktiviteten i foreningen, spesielt
med utgangspunkt i klubbhuset og Gressvik-marka. Hvorvidt
det skal satses på både terrengsykling og landeveissykling må
utredningen gi svar på.
Forslag til vedtak:
Hovedstyret ønsker årsmøtets fullmakt til å starte arbeidet med
å utrede om det er mulig å etablere en egen sykkelgruppe i
foreningen. Dersom utredningen taler for det, vil hovedstyret
legge fram forslag om dette på neste årsmøte.
Vedtak:

FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTEN 2013
Forslag til vedtak:
(1) Hovedstyret foreslår å beholde medlemskontingenten for passive
medlemmer på kr 300,-.
(2) Hovedstyret foreslår å beholde medlemskontingenten for aktive
medlemmer på kr 600,-.
VEDTAK:

ORGANISASJONSPLAN 2013
✓

Hovedstyret:

✓

Ansatt: Daglig leder

Leder, nestleder, sekretær, kasserer,
styremedlemmer fotball, håndball, barneidrett og
styremedlem, pluss 1 varamedlem fra hver avdeling.

✓ Sportsutvalg:

1 leder og 3 medlemmer
(Trenerkoordinatorene i fotball og håndball og
Fagansvarlig barneidrett). Medlemmene velges ikke.

✓

Fotballstyre og lagledere

✓

Håndballstyre og lagledere

✓ Barneidrettsstyre, lagledere og trenere
✓ Revisjon: 2 medlemmer og 1 varamedlem
✓ Medaljeråd og lovkomité: Inntil 4 medlemmer
(velges for tre år)

✓ Husstyre: 4 – 6 medlemmer
✓ GIF-cup komite: Leder (Daglig leder – velges

ikke), Nestleder, 2 medlemmer, 1 representant fra
hver årsklasse

✓

Valgkomite:

1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedl.

