Vinstra, 7. mars 2021

Til medlemmer i Vinstra idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Vinstra idrettslag 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 16. februar 2022
Årsmøtet avholdes den 17. mars 2022, kl. 19.00 i Kåja klubbhus
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av 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 i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Mandat til forundersøkelse VIL inn i større idrettslag
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: På valg i 2022: leder for ett år, fire styremedlemmer for to år, samt varamedlem
for to år.
14.2 Kontrollutvalg: På valg i 2022: ingen medlemmer.
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité: På valg i 2022: leder av valgkomiteen
Sak 15: Innkomne saker
Ved spørsmål om årsmøtet, kan Janne Kolås kontaktes på jannekolas@gmail.com.
Med vennlig hilsen
styret i Vinstra idrettslag
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Vedlegg
Sak 7: Styrets forslag til forretningsorden

Styret foreslår at årsmøtets dirigent styrer ordet, og at alle utover det snakker ved behov.

Sak 8: Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Se eget vedlegg.

Sak 9: Regnskap i revidert stand
Se eget vedlegg.

Sak 10: Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
Sak 1: mandat til forundersøkelser vedr. VIL inn i større idrettslag
Det er ca 20 idrettslag og klubber i Nord-Fron kommune. Det krever mye ressurser å drive klubbene,
og i de siste årene har det vært diskutert hva slags muligheter vi har for å kunne bli ett større
idrettslag. Med bakgrunn i dette fremmer styret forslag om å få mandat til å undersøke fordeler og
ulemper ved å bli med inn i et større idrettslag.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag om mandat til å undersøke fordeler og ulemper ved å bli med
inn i et større idrettslag.

Sak 11: Medlemskontingent og treningsavgifter
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret med 250,- kr. For enkeltmedlem og 400 for
familiemedlemskap.
Treningsavgift for fotball kr. 400, og for sykkel kr. 200,-. Er en aktiv i begge grener må begge avgifter
betales.

Sak 12: Styrets forslag til budsjett
Se eget vedlegg.
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Sak 13: Styrets forslag til organisasjonsplan
Organisasjonsplan Vinstra IL
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Sak 14: Valg
Valgkomiteens innstilling

14. 1 Valgkomiteens innstilling til styret
Styreleder: Bjørn Sletten (NY, 1 år)
Styremedlem: Erik Løkken (ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: Ole Jakob Grauphaugen (ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: Andreas Byrhagen (ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: May Kristin Ovrum (ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: Mio Kampestuen ((ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: Tom Erik Åsen (ikke på valg, 1 år)
Styremedlem: Mette Stigen (NY, 2 år)
Styremedlem: Ola Rykhus (gjenvalg, 2 år)
Styremedlem: Lillian Øybrekken (NY, 2 år)
Nestleder: Lars Wadahl (gjenvalg, 2 år)
Varamedlem: Anne M. Steine (gjenvalg, 2 år)
14.2 Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg
Medlem: Hans Widme (ikke på valg, 1 år)
Medlem: Siv Øverli (ikke på valg, 1 år)
Varamedlem: Petter Asphoug (ikke på valg, 1 år)
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14. 3 Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter.
14.4 Styrets innstilling til ny valgkomité
Leder: xx xx (ikke på valg, 1 år)
Medlemmer: Vidar Rundtom (ikke på valg, 1 år) og Ola Øybrekken (ikke på valg, 1 år)
Varamedlem: Unni Aspeslåen (ikke på valg, 1 år)

