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Protokoll fra årsmøte i Steinkjer Skiklubb 
 
Protokoll fra årsmøte i Steinkjer Skiklubb 
 
Årsmøtet ble avholdt skriftlig den 18.- 23. mai 2021 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete.  
Følgende hadde ordet i saken:  
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 16.  
16 stemmer for. 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
Styret fremla forslag om at innkallingen, sakliste og forretningsordenen ble godkjent. 
Følgende hadde ordet i saken:  

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen, saklisten (under) og forretningsorden.  
16 stemmer for. 
 
Sakliste 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  
Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden  
Sak 3: Velge dirigent, protokollførere og to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 4: Behandle årsberetning  
Sak 5: Behandle regnskap for 2020  
Sak 6: Innkomne forslag og saker  
Sak 7: Medlemskontingent og treningsavgift  
Sak 8: Budsjett 2021  
Sak 9: Valg av styre:  
9.1 Styre:  
- leder  
- nestleder  
- styremedlem[mer]  
- varamedlem[mer]  
9.2 Kontrollutvalg:  
- medlemmer  
- varamedlem[mer]  
9.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett  
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene  
9.4 Valgkomité:  
- leder  
- medlemmer  
- varamedlem 
 
Forretningsorden 
Årsmøtet gjennomføres skriftlig og for å regnes som «deltaker» på årsmøtet må man ha 
meldt seg på. Dette gjør man ved å sende e-post til post@steinkjerskiklubb.no.  
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I saker hvor det skal avstemmes vil man ved manglende svar samtykke til 
vedtaksforslaget. Et eventuelt svar/motsvar/tilbakemelding på en sak må sendes til 
post@steinkjerskiklubb.no med tydelig merking angående hvilken sak det relateres til.  
Dirigenten er ansvarlig for å gå gjennom mailinnboksen, telle opp eventuelle stemmer, 
samt verifisere at alle innkomne forslag er hensyntatt i årsmøtets dokumenter. 
Protokollfører i tillegg til styrets leder og nestleder bistår dirigenten med denne 
oppgaven. 
 

Sak 3 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
Morten Vannebo som dirigent  
Hanna Skar Knutsen som referent  
Bjørg Helland og Stian Ludvigsen som medlemmer til å underskrive protokollen.  
Vedtak: Årsmøtet valgte  
Morten Vannebo som dirigent  
Hanna Skar Knutsen som referent  
Bjørg Helland og Stian Ludvigsen som medlemmer til å underskrive protokollen.  
16 stemmer for. 

 
Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger] 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.  
16 stemmer for. 
 

 
Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.  
16 stemmer for. 

 
Sak 6 Behandling av forslag og saker 
 Det kom ingen forslag eller saker under årsmøtet. 
              Vedtak: Årsmøtet tok dette til orientering. 

16 stemmer for. 
 
Sak 7 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Styret fremla forslag til medlemskontingent og treningsavgift for fastsettelse av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent og treningsavgift:  

Årsmøtet godkjenner medlems og treningsavgiften som den er, og gir styret 
fullmakt til å fastsette treningsavgiften i de ulike grenene. 
16 stemmer for. 

 
Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  
16 stemmer for. 
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 Sak 9 Valg 
 
 15.1 Valg av styreleder: 

 Valgkomiteen foreslo hadde følgende forslag til nytt styre: 
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Vedtak: Årsmøtet godtok styrets forslag om endringer i styret.  
16 stemmer for. 

 
  

 
 
Steinkjer 25.05.2021 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Bjørg Helland                   Stian Ludvigsen 
 
 
 
 


