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ÅRSMØTE KIL 2013 

 

SAKLISTE 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen og sakliste  

3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger,  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand          

6. Behandle forslag og saker 

a) Forslag fra styret i Kvam IL:  

Styret ber om fullmakt fra årsmøte til å stifte Furusjøen Rundt AS, heleid av 

Kvam IL. Videre får styret fullmakt til å vedta prosjektets størrelse når støtte fra 

eksterne samarbeidspartnere blir kjent. Styret i Kvam IL foreslår at Stiftelsesmøte 

i Furusjøen Rundt AS oppnevner dagens FR-komite som styremedlemmer i 

tillegg til styreleder i Kvam IL. 

b) Forslag fra styret i Kvam IL: 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å ansette sportslig leder i idrettslaget. Omfang, 

innhold og varighet må baseres på den økonomiske situasjonen i laget.   

c) Forslag fra styret i Kvam IL: 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å ferdigforhandle og inngå avtale med Statens 

vegvesen om erstatning for tap av Kvam Stadion (”Gamlebana”) hvor ny E6 skal 

anlegges. 

7. Fastsette medlemskontingent 

a) Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2014 holdes uendret; kr 100,- for 

enkeltmedlemmer og kr 400,- for familiemedlemskap. Alle medlemmer i 

familiemedlemskap registreres enkeltvis i medlemsregisteret.  

b) Styret innstiller på at treningsavgifter for 2014 holdes uendret.   

8. Vedta idrettslagets budsjett         

9. Foreta følgende valg:         

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlemmer  

c) Øvrige valg.  

Valg av representanter til Allidrettsgruppa 

Valg av representanter til Håndballgruppa  

Valg av representanter til Fotballgruppa 

Valg av representanter til Ski- og sykkelgruppa 

Valg av representanter til Folkehelsegruppa 

Valg av representanter til organisasjonskomiteen for Furusjøen Rundt-trippelen 

d) Valg av revisor  

e) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 

tilsluttet: 

Valg av representanter til Kvamhytte-gruppa  

Valg av representanter til årsmøte i Kvam Bygdahus 

Valg av representanter til årsmøte i Nord-Fron idrettsråd 
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f) Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer. 

 

10. Eventuelt 

Jfr. Lovnorm § 13 (6) Årsmøtet 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede 

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

 

 

_____________________ 

Ola Aspeslåen 

Leder KIL 

 

 

 


