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Til medlemmer i Sætre IF Graabein      Sætre 12.06.2021 

Innkalling, Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i 

Sætre IF Graabein 2021. Mandag 28.juni kl. 18.30 i Sætrehallen, 
Stikkvannsveien 2. 3475 Sætre 

Da det ikke møtte nok medlemmer på det ordinære årsmøtet som var berammet til 10.juni, 

medførte dette at årsmøtet ikke var beslutningsdyktige.  Vi viser derfor til denne innkallingen til det 

ekstraordinære årsmøte og som er lagt ut på våre Facebook sider og på hjemmesiden Graabein.no 

den 14.06.2021.  

Under følger forslag til saklisten for det ekstraordinære årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

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 eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.  

Sak 10: Behandle forslag og saker og event. lovendring 

      10.1 Behandle forslag om å innlemme e-sport 

      10.2 Behandle forslag om redusering i ant. Styremedlemmer i HS, krever endring i vedtektene   

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan – (om forslag 10.2 vedtas må fremlagt plan endres).  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nestleder   

- styremedlem[mer]   

- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 

- 2 medlemmer 

- 1 varamedlem[mer]  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- 1 medlem  

- 1 varamedlem  

14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

   Sak 15: Orientere om status i (SIGE) Sætre IF Graabein Eiendom AS. 
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Vi viser til tidligere utlagte saksdokumenter og til følgende tilleggs dokumenter merket i rødt: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap signert og med styrets økonomiske beretning 
- Kontrollutvalgets beretning  
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer  
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan (Om forslag 10.2.vedtas, må org.plan endres og loven må 

endres med riktig antall i henhold til forslaget). 
- Valgkomiteens innstilling  
- Styrets innstilling til ny valgkomité  

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan John Ivar Johansen kontaktes på telefon 97 75 88 86 eller send en       

e-mail til johnivar20@hotmail.com 

 

Med vennlig hilsen 
styret  
 
 
 
 
 
 


