Sakspapirer til Tranby Turns årsmøte 2021

Sakliste
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, 2 styremedlem og 1 varamedlem.
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
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SAK 1: GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGETE
SAK 2: VELGE DIRIGENT(ER)
SAK 3: VELGE PROTOKOLLFØRER(E)
SAK 4: VELGE 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
SAK 5: GODKJENNE INNKALLINGEN
Innkalling ble sendt til alle foresatte og medlemmer i Spond, samt bekjentgjort på vår hjemmeside 1
måned før årsmøtet jmf. lovnormen.

Styrets forslag til vedtak:
Innkallingen for årsmøtet 2021 i Tranby Turn godkjennes

SAK 6: GODKJENNE SAKSLISTEN
Foreløpig saksliste ble sendt til alle foresatte og medlemmer i Spond, samt bekjentgjort på vår
hjemmeside 1 måned før årsmøtet. Endelig saksliste er bekjentgjort på vår hjemmeside 1 uke før
årsmøtet jmf. lovnormen. Sakslisten er i henhold til lovnormen.

Styrets forslag til vedtak:
Sakslisten for årsmøtet 2021 i Tranby Turn godkjennes

SAK 7: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN
Styrets forslag til forretningsorden:
Personer som har stemmerett, forslagsrett og talerett følger av lovnormen.
Personer som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
For innlegg er taletiden tre -3- minutter for første innlegg, og to -2- minutter for andre og tredje
innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Etter forslag fra dirigent eller representant med forslagsrett, kan tinget beslutte å gi andre talerett,
øke antall innlegg, og endre taletiden under behandlingen av den enkelte sak.
Dirigent kan sette strek for inntegnede talere.
Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigent. Nye forslag kan ikke fremsettes etter strek er satt.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
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votering.
I protokollen føres alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot

Styrets forslag til vedtak:
Forretningsorden for årsmøtet 2021 i Tranby Turn godkjennes

SAK 8: BEHANDLE IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING
Styrets årsberetning er vedlagt som vedlegg nr. 1

Styrets forslag til vedtak:
Styrets årsberetning for 2020 godkjennes

SAK 9: BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP, STYRETS ØKONOMISKE BERETNING,
KONTROLLUTVALGETS BERETNING
Saken presenteres på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Tranby Turns regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning for 2020 vedtas

SAK 10: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
a) Tranby Turn har tidligere hatt navngitt person, styreleder Lene Lunde, oppnevnt med prokura og
signeringsrett for Tranby Turn. Vi ser det er mer hensiktsmessig å la denne retten følge til enhver tid
valgte styreleder for Tranby Turn. Styret foreslår derfor å oppnevne valgte styreleder med prokura
og signeringsrett for Tranby Turn
Styrets forslag til vedtak:
Å oppnevne til enhver tid valgte styreleder med prokura og signeringsrett for Tranby Turn
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SAK 11: FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT PÅ MINST 50 KR, OG TRENINGSAVGIFT, ELLER GI
FULLMAKT TIL Å FASTSETTE TRENINGSAVGIFTER
Medlemskontingent i 2020 var 250 kr per år.

Treningsavgift i vår 2020 var som følger*:
Stjernegruppa X og Y

600 kr

Miniaspirant og Aspirant

850 kr

Rekrutt basis ons og tors:

1000 kr

Rekrutt og Junior pluss:

1400 kr

Rekrutt, junior og senior konkurranse:

1700 kr

*i tillegg kom 20 kr i fakturagebyr fra medlemssystemet MySoft

Treningen ble brått avsluttet i mars 2020 og alle som ønsket kunne be om 50% refusjon av
treningsavgiften.
Høsten 2020 ble priser justert med 1/3 grunnet reduksjon i treningstid som følge av Covid-19
Stjernegruppa X og Y

400 kr

Miniaspirant og Aspirant

570 kr

Rekrutt basis ons og tors:

670 kr

Rekrutt og Junior pluss:

930 kr

Rekrutt, junior og senior konkurranse:

1700 kr

Styrets forslag til vedtak:
a) Tranby Turns medlemskontingent holdes uendret på kr 250 per år
b) Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift

SAK 12: VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT
Styrets forslag til budsjett for 2021 presenteres på årsmøtet

Styrets forslag til vedtak:
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Tranby Turns budsjett for 2021 vedtas

SAK 13: BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN:
Organisasjonsplan er vedlagt som vedlegg nr. 2.
Styrets forslag til vedtak:
Tranby Turns organisasjonsplan godkjennes.

SAK 14: VALG
Valgkomiteens innstilling:
a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlem og 1 varamedlem
Leder:
Lene Lunde (som før)
Nestleder:
Inger Marie Milde (som før)
Styremedlem:
Jostein Hoset (som før)
Styremedlem:
Lene Grøsland (som før
Varamedlem:
Marielle Godard (som før)
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem
Medlem:
Aslak Sletten
Medlem:
Kristin Sveaas
Varamedlem:
Peter Nygaard
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Styrets forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leder:
Rolf Melhus
Medlem:
Styret får fullmakt til å oppnevne medlem
Medlem:
Styret får fullmakt til å oppnevne medlem
Varamedlem:
Styret får fullmakt til å oppnevne varamedlem

e) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Øvrige styremedlemmer: Hakon Lærum (som før)
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