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Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i 

Bogafjell Idrettslag 
 

Til Medlemmer i Bogafjell idrettslag                          2020-08-18  

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av styret i Bogafjell IL sendt ut den 8.juni. 

Sted:    Bogafjellhallen 

Dato og tidspunkt:  29.09.2020 kl. 19:00 

 

Sakliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Valg  

a) Kontrollkomitè 

b) Valgkomitè 

c) Styreleder 

d) Nestleder 

e) Styremedlemmer 

10. Informasjonssaker 

 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til 

dette årsmøtet.  

 

Med vennlig hilsen 

Styret  
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Saksliste med innstillinger og detaljer til årsmøte 

 

Nedenfor følge utfyllende sakliste med innstillinger og detaljer. 

Årsberetning, regnskap, budsjett. 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak 

for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre 
gang og 2 min. tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten.Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram 
etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak 
med antall stemmer for og imot. 

 

Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Innstilling:  

Dirigent: Kjell Inge Oftedal. Referent: Gørill Alleyne. I tillegg velges 2 medlemmer 

som er tilsted på årsmøte til å underskrive protokoll.  
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Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 

 Innstilling:  

Årsmøte godkjenner årsberetninger som er fremlagt. 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Innstilling: 

Årsmøte godkjenner Bogafjell sitt regnskap for år 2019 med bakgrunn i den 

regnskapsrapporten revisor har utarbeidet for 2019 regnskapet.  

 

Sak 6. Behandle forslag og saker 

6.1 Medlemsforslag om å redusere/kutte medlemskontingent/treningsavgift 

for de aller minste (før skolealder) 

Innstilling:  

Årsmøtet godkjenner redusert medlemskontingent for barn 0-6 år. 

 

6.2 Medlemsforslag om å beslutte «pokal regime» 

Innstilling:  

Årsmøtet godkjenner oppsatt plan. 

Egen komitè fastsettes for å ferdigstille arbeidet. 

 

6.3 Styreforslag om endring av lov § 16, punkt 14. 

Gammel tekst: 
Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder,nestleder,7 styremedlem og1 varamedlem. 

 
Nytt forslag: 

Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder,nestleder,5 styremedlem og1 varamedlem. 

Innstilling:  

Årsmøtet godkjenner justering av antall styremedlemmer. 
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Sak 7. Fastsette medlemskontingent & treningsavgift 

Innstilling: 

Medlemskontingent reduseres for barn 0-6 år samt trenere/verv 

Øvrige medlemskontingenter og treningsavgifter forblir uendret i 2020 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

 

 

 

Innstilling: 

Årsmøte godkjenner Bogafjell IL sitt budsjett for 2020 godkjennes.  
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Sak 9. Valg 

 

Styret består p.t av følgende medlemmer 

Leder Arne Askedal 

Nestleder Gørill Merethe Alleyne 

Kasserer Agnethe Kvinnsland 

Leder håndballutvalg Svein Gaute Hølestøl 

Leder fotballutvalg Ole Petter Sandve 

Styremedlem Kjell Inge Oftedal 

Styremedlem Oddve Helland 

Styremedlem Lise Marthe Wilson Rage 

Styremedlem Thomas Veseth Saue 

Varamedlem Ingen 

 

9.1 Valgkomiteens innstilling på styreleder: 

 Kjell Inge Oftedal 

 

9.2 Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Oddve Helland 

 

9.3 Valgkomiteens innstilling på øvrige styremedlemmer: 

Joar Moberg, leder fotballutvalg (NY) 

Svein Gaute Hølestøl, leder håndballutvalg (omvalgt) 

Torfinn Oftedal (økonomiansvarlig) (NY) 

Gørill Alleyne (omvalgt) 

Thomas Veseth Saue (omvalgt) 

 

Varamedlem: Lise Marthe Wilson Rage (omvalgt) 
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9.4 Styrets innstilling på kontrollutvalg (nytt): 

Ketil Bogstrand 

Inger Karin Isaksen 

Varamedlem: Jens Kristian Roland 

 

 

9.5 Styrets innstilling på valgkomite: 

Leder: Lars Blåsternes 

Helene Eikenes 

Frode Ree 

Varamedlem: Vibeke Alvestad 

 

 

 

Sak 10. Informasjonsaker 

● Rikets tilstand ved daglig leder 

o Klubb 

o Akademiet 

o Salg/Marked 

o Lys nedre bane 

o Status klubbhus, siste nytt fra arbeidsgruppen 

● Kvalitetsklubb/Sportsplan: Ole Petter Sandve 

● Utstyrsleverandør 

 


