Til medlemmene i Gressvik BMX Klubb
24.02.20 Gressvik

Innkalling til årsmøte i Gressvik BMX Klubb
Styret innkaller herved til årsmøte i Gressvik BMX Klubb.
Årsmøtet avholdes onsdag den 18.03.20 kl. 18.00 på Gressvik BMX sitt klubbhus, Østkilen 1a.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10 Mars til larsg@tiben.no
samt post@gressvik-bmx.com .
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på
gressvik bmx sin webside www.gressvik-bmx.com samt facebook-intern siden til klubben. For å ha
stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. Medlemmer
under 15 år har møte- og forslagsrett.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte pr nå i Gressvik BMX Klubb
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete. Telle antall møtt.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Gjennomgå idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) Valgkomité med leder , to medlemmer
e) Velge 2 stk revisorer for neste periode
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Valgkomite utgangspunkt styret 2020:
Leder: Lars Gunnar Tiben, trekker seg og det skal velges ny leder i klubben.
Nestleder: Ann-Helen Stenberg, trekker seg fra nestleder vervet, er på valg til styre
Sportslig ansvarlig: Gard Bunes, Ikke på valg.
Styremedlem: Didrik Ellefsen, ikke på valg.
Styremedlem: Alice Edholm Øibo, trekker seg. Velge inn ny representant til styre
Styremedlem: Geir Olafsen, på valg
Vara styremedlem: Trude Olafsen, på valg
Vara styremedlem: Annette Holte Pettersen, på valg
Sittende styre ønsker at det velges inn nye representanter til styre. Valg komité jobber med flere
kandidater.
Vedlegg :
-

Styrets forslag til organisasjonen 2020.

-

Styrets forslag til medlemskontingent: Styret har forslag om en liten moderat økning i
medlemskapskontingenten. Nytt forslag er: Aktiv medlem 1000 kr + 300 kr i treningsavgift pr
sesong. 2000 kr for familiemedlemskap, 300 kr i søskenmoderasjon og støttemedlemskap 200
kr.

-

Styrets forslag til budsjett presenteres på årsmøte

-

Innkomne saker: Publiseres når de eventuelt kommer.

-

Valgkomiteens innstilling – presenteres på årsmøte – Det er ønske fra dagens styre med 2 nye
styre representanter inn for å styrke lederskapet i klubben.

-

Styrets innstilling på neste års valgkomité – Tonje Ailin Solheim, samt det må velges en ny
kandidat på årsmøte.
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-

Valg av 2 revisorer for regnskapet.

Årsmøte avsluttes
Rett etter årsmøte er avsluttet så har vi et åpent medlemsmøte hvor man kan stille spørsmål og
snakke om andre ting vedrørende vår klubb.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret i Gressvik BMX Klubb
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