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ÅRSMØTE KIL 2020 

 

SAKLISTE 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Velge dirigent(er) 

3. Velge protokollfører(e) 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkallingen  

6. Godkjenne saklisten 

7. Godkjenne forretningsorden 

8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder Furusjøen Rundt AS 

og gruppeårsmeldinger         

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets 

beretning         

10. Behandle forslag og saker – ingen forslag/saker mottatt innen fristen  

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

a) Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2022 holdes uendret; kr 100,- for 

enkeltmedlemmer og familiekontingent kr. 400,-. Alle medlemmer registreres 

enkeltvis i medlemsregisteret, og æresmedlemmer er fritatt for betaling.  

b) Styret innstiller på at treningsavgifter 2021 holdes uendret.  

12. Vedta idrettslagets budsjett       

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan, se valglisten punkt 14. 

14. Foreta følgende valg:        

a) Styre med leder, nestleder og gruppeledere.  

Det velges ikke varamenn, men annet gruppemedlem er varamedlem for 

gruppeleder i styret. 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d) Valg av Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) 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 ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 

tilsluttet: 

Valg av representanter til Rondane Kvamsfjellet Turløypelag  

Valg av representanter til årsmøte i Kvam bygdahus 

Valg av representanter til årsmøte i Nord-Fron idrettsråd 
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Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

15. Eventuelt 

Jfr. Lovnorm § 14 (6) Årsmøtet 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av 

saklisten. 

 

 

____________________ 

Ragnhild Røssum 

Leder KIL 

 

 


