
Havørn Allianseidrettslag: Saksliste for årsmøte i Havørnsal/kafeteria 23mars’23 

kl.19oo  
0. Åpning av årsmøte for 2022 v Alliansestyrets Leder 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning (1. Alliansestyret, 2. Friidrett, 3. Håndball, 4. 

Innebandy, samt som info, uten å behandle: Fotball og Gym & Turn). 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap (1. Alliansestyret, 2. Friidrett, 3. Håndball, 4. 
Innebandy, samt som info, uten å behandle: Fotball og Gym & Turn). 

b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. (eventuell treningsavgift, eller) gi avdelingstyret® fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
12. Vedta idrettslagets budsjett (1. Alliansestyret, 2. Friidrett, 3. Håndball, 4. 

Innebandy, samt som info, uten å behandle: Fotball og Gym & Turn). 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: * 

a. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett 3] styremedlem[mer] og 
[antall, minst ett] varamedlem[mer] 

b. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] 
varamedlem[mer]] 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett 2 stryk] medlem[mer] og 
[antall, minst ett] varamedlem[mer] + sekretær stryk 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
 

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.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21. 
 
16. Avslutning. 
 
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21


 
Ang.:   

      

13 Inkl. Godkjenning av Økonomiplan og valgte avdelingsstyrer for 2023-24. 

14 Valg: Innstilling i HAILS-møte 14.feb. 

 Leder:  Ørjan forts     (for 2 år) 

 Nestleder: Livar     (ikke på valg)  

Styremedlem (Kasserer): Lisbeth   (ikke på valg) 

 Styremedlem (Eiendom & Drift): Per: Nei?  (for 2 år)     

 Styremedlem (Byggeprosjekt) Erlend  (ikke på valg)  

  Styremedlem (Arrangement, etc): Robert forts (for 2 år) 

 Varamedlem: Tonje Kvammen Doolan: Forts (for 2 år)  

Kontrollutvalg, Leder: Magnar Mæland forts (For 1år) 

 Kontrollutvalg, Medlem: Ina Engevik forts  (For 1år) 

 Kontrollutvalg, varamedlem: May Kristin Jåsund (For 1år) 

Repr. til Sola Idrettsråds Årsmøte   (evt. Gi styret fullmakt?) 

 Valgkomiteleder: Øyvind Braut forts?  (for 1 år) 

 Valgkomitemedlem 1: Anne Karin Vaarvik ? (for 1 år) 

 Valgkomitemedlem 2: Torstein Jåsund ?  (for 1 år) 

 Valgkomite, Vararepr.: Halgeir Lenes  (for 1 år) 

 Valgkomite, Sekretær: Kjell-Arne Slethei forts (for 1 år) 


