
Agenda for Årsmøtet i Hoppensprett Turn Jessheim 

20.mars 2019 

 

1. Godkjenning av de stemmeberettigete. 

2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandling av idrettslagets årsberetning 

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandling av innkomne forslag, se nedenfor  

7. Fastsetting av medlemskontingent, se Innkomne forslag nedenfor 

8. Vedtak av idrettslagets budsjett. 

9. Valg 

a) Leder og nestleder 

b) 3 styremedlem og 1 varamedlem 

c) Valgkomité  

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett.  

 

Innkomne saker til behandling i årsmøte 20.mars 2019 

 

1. Forslag fra styret: «Årskontingent/Medlemsavgift økes fra kr 300 til kr 350 pr år med 

virkning fra og med 2020.» 

Begrunnelse: Med ambisjonsnivå med høy kvalitet for alle, har vi behov for økte 

inntekter. Dette skjer ved en kombinasjon av pågående tiltak. Medlemsavgift er en 

naturlig brikke i dette som tidligere ikke er benyttet i særlig grad. I dag går halvparten 

av medlemsavgift videre til forsikring og medlemsavgift i våre foreldreorgan 

(NGTF/Oslo Akershus krets). Ny medlemsavgift vil fremdeles ligge 150kr under en 

sammenlignbar klubb som Njård. 

2. I dag omtales antall styremedlemmer kun i vedtekter under paragraf 15, Årsmøtet. Her 

står under punkt 10b for årsmøtets valg: «3 styremedlem og 2 varamedlem». Under 

paragraf 18, «Idrettslagets styre» står det ingenting om antall.  

Forslag fra styret til endringer: 

a) Paragraf 15, Punkt 10b endres til «Styremedlemmer og varamedlemmer» uten 

angivelse av antall.  

b) Endring av fotnote 15 til å inkludere «Antall medlemmer i styret er angitt i paragraf 

18» 

c) Paragraf 18 økes med ett punkt 2): «Styret i Hoppensprett Turn Jessheim skal bestå 

av Styreleder, Nestleder samt fra 3 til 5 styremedlemmer samt 1-2 varamedlemmer. 

Antallet for hver periode bestemmes av årsmøtet etter tilfang og behov».  

Begrunnelse: Behovet for styremedlemmer varierer i perioder med mer og mindre 

arbeid. Det er i tillegg behov for ulike typer kompetanse, og ulikt tilfang av dette. Det 

er derfor klokt å kunne variere antallet styremedlemmer etter de nevnte rammer. 

Antallet foreslått hvert år bør være et samarbeid mellom sittende styre og valgkomite, 

og påstartes sammen med valgkomiteens arbeid i god tid før årsmøtet.  

 


