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26.03.2017 

Referat for årsmøte i Finnsnes svømmeklubb 2017  

 

Årsmøtet skal: 

1.Godkjenne de stemmeberettigete. 
7  stemmeberettiget oppmøter  
 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
Intet å bemerke 
 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
Protokollunderskrivere Bjørnar og Pia. 
 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
Styrets årsmelding ble godkjent  
Sportslig leders årsmelding ble godkjent  
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
Ingen merknader til regnskapet 
 
6. Behandle forslag og saker. 
  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å 

fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
Styrets forslag om kr. 100 i medlemsavgift og at styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift vedtas 

enstemmig.  
 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
Styrets forslag til budsjett vedtas: 
Det drøftes om midler som disponeres av sportslig utvalg. Det er enighet om at sportslig utvalg 
tildeles kr. 40.000 i inneværende år og at sportslig utvalg til neste år og inntil andre vedtak gjøres, får 
tildelt 20 % av bruttoinntektene fra svømmeskolen fra forutgående år til det etterfølgende år.  
 
 
 
  
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
Styrets forslag til overordnet organisasjonsplan, enstemmig vedtatt.   
 
10. Foreta følgende valg: 

a) Nestleder 
Hilde Amundsen er enstemmig valgt  
To styremedlemmer og to varamedlemmer 
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Cecilie Bye og Anne Bolle er enstemmig valgt  
 

Vara representanter: 
Avag og Yngve – enstemmig valgt  

 
b) To revisorer 

Hege og Nina gjenvelges som revisorer.  
 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
Styret får i oppdrag og og finne ut av rettslig status på sportslig utvalg 
Hilde gjenvelges til Lenvik idrettsråd og som vara i Troms Idrettskrets.  
 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
Styret får i oppdrag å finne og utvelge en ny valgkomite.  

 
 
Evt. 
Ingenting 
 
 
 
 
 
Protokollunderskrivere 
 
 
 
 
Bjørnar Lauknes        Pia-Renate Vestad 
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