Til medlemmer i Lillehammer Frisbee
Lillehammer 1. februar 2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Frisbee 2022
Styret viser til innkalling til årsmøte sendt 5. januar 2021.
Årsmøtet avholdes den 9. februar 2022 kl. 19.00. Vi planlegger foreløpig for et digitalt årsmøte på
grunn av Covid-19 og restriksjoner i forhold til smittevern. Hvis vi får mulighet til å avholde et fysisk
møte vil vi gi beskjed til samtlige deltagere.
Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:

Sak 10:
Sak 11:
11.1
11.2

11.3

11.4
Sak 12:
12.1
12.2
12.3

Godkjenne de stemmeberettigede
Velge dirigent
Velge protokollførere
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne sakslisten
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Behandle forslag og saker
Vi har ikke mottatt noen forslag og saker til årsmøtet.
Fastsette medlemskontingent for 2023, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styrets forslag: Øke medlemsavgiften for å kunne implementere obligatorisk grunnlisens.
- Juniormedlemskap: 250 kr (klubb betaler grunnlisens)
- Ordinære medlemmer: 350 kr (klubb betaler grunnlisens)
Medlemsdisk som velkomstgave utgår. Erstattes av annen eksklusiv velkomstgave.
Vedta idrettslagets budsjett
Foreta følgende valg:
Unntak fra tidligere organisering av valg.
Styrets forslag: Det gjøres unntak for valg av leder i år, og ny leder velges for ett år.
Styret:
- Styreleder: Kjetil Sagdalen
- Nestleder: Mats Bergmo Bjørnsletten
- Øvrige styremedlemmer: Andreas Bleka, Thomas Bræin, Hans Bjørnsgaard, Lasse Løvli
- Varamedlemmer: Håvard Musdalslien, Eirik Johansen, Joakim Brenne
Valgkomité:
- Leder:
- Medlemmer:
- Varamedlem:
Revisorer
- To revisorer til å revidere idrettslagets regnskap
Infosaker
Kort oppsummering av 2021-sesongen
Informasjon om baner
Informasjon om klubbarrangementer og turneringer i 2022
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På nettsidene våre ligger disse vedleggene tilgjengelig:
- Regnskap i revidert stand
- Styrets forslag til budsjett i 2022
- Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Ved spørsmål om årsmøtet, kan Lillehammer Frisbee kontaktes på tlf.: +47 976 08 097 eller
lillehammerfrisbee@gmail.com
Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer Frisbee
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