Til medlemmer i NMK Kongsberg

Kongsberg 5. november 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i NMK Kongsberg 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 13. oktober.
Årsmøtet avholdes den 12. november 2020 med stemmefrist Kl 20:00
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
På et skriftlig årsmøte vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall
stemmeberettigete medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen den frist som er 12.11.2020
Kl 20:00
Sak 2: Velge dirigent
Styrets innstilling: Christian Berg
Sak 3: Velge protokollfører
Styrets innstilling: Aina Myhrvold
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets innstilling: Geir Rise og Linn Kristin Sundet
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.
For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer og om det stemmer «for forslaget», «mot
forslaget» eller «blankt». Eventuelt kan man stemme for eller imot alle forslag. Dersom medlemmet
ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank.
E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse Christian.Berg@livredd.info med kopi til
styreleder bjorhovden@gmail.com og protokollfører baina@live.no.
Eposten må signeres med navn og medlemsnummer.
Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.
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Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Se vedlegg.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Se vedlegg.
Sak 10: Behandle forslag og saker
Ingen saker.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Styrets innstilling: Gi styret fullmakt til å fastsette medlemskontingenter og treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Se vedlegg.
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Se vedlegg.
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Hovedstyret:
Se vedlagt valgkomitéens innstilling
14.2 Kontrollutvalg:
Se vedlagt valgkomitéens innstilling
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets innstilling: Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.
14.4 Valgkomité:
Steinar Guttormsen
Vidar Sten-Halvorsen

14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Motocross
Leder: Bård Konglevoll – 1år
Kasserer: Reidun Kjørstad – 1år
Sekretær: Roger Berntsen – 1år
Styremedlem: Ingar Fjeldheim – 1år
Valgkomité: Ruth H. Ramberg – 1år
Valgkomité: Christian Berg – 1år
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Gokart
Leder: Geir Rise - 2år
Kasserer: Raymond Weum – 2år
Leder Banegruppa: Jonas Mathisen – 2år

Bilcross – I samråd med årlig møte i bilgruppen velges ikke styre for bilgruppen for 2020.
Innstilling til nytt styre i bilgruppen må være på plass til årsmøte 2021.
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
Ved spørsmål om årsmøtet, kan Geir Bjørhovden kontaktes på 920 21 543 eller epost:
bjorhovden@gmail.com
Med vennlig hilsen
styret
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