Til medlemmer i SÆTRE IF GRAABEIN
Sætre 09.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i SÆTRE IF GRAABEIN 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 14.02.2022

Årsmøtet avholdes onsdag den 16.mars 2022 kl.18.30 i Sætrehallen,
Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Velge dirigent(er)
Velge protokollfører(e)
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne forretningsorden
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Behandle
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning (inkl. i årsberetningen)
Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning (ingen beretning fremlagt, da klubben ikke har
hatt kontr.utvalg i 2021)
[Sak 9.4 Behandle eventuelt beretning fra engasjert revisor]
Sak 10: Behandle forslag og saker
[Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder – velges for 2 nye år
- nesteleder - ikke på valg
- styremedlem 1. ikke på valg
- styremedlem gruppene og Rådet (4) - på valg
- varamedlem – ikke på valg
14.2 Kontrollutvalg:
- leder – på valg
- medlem – på valg
- varamedlem – på valg
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
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14.4 Valgkomité:
- leder – ikke på valg
- medlem – ikke på valg
- varamedlem – ikke på valg
14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
- gruppe styre HB (3)
- gruppestyre FB (3)
- gruppestyre E-sport (3)
[Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap]
Sak 16: Orientering fra Sætre IF Graabein Eiendom (SIGE)

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Kontrollutvalgets beretning (ingen)
- Styrets økonomiske beretning (inkl. i årsberetningen)
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (det vil bli informasjon ang. ny Lov.Norm)
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- [Eventuelt tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget
som revisor for idrettslaget ref. sak 15 over.]
- Valgkomiteens innstilling (ettersendes)
- Styrets innstilling til ny valgkomité – (ingen endring - sittende komite står 1 år til)

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Thomas R. Jacobsen kontaktes på telefon 930 80 886 eller epostadresse thomas.jacobsen@dnv.com.
Med vennlig hilsen
styret
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