Til
Idrettslagene i Larvik kommune
Valgkomiteen
Kopi: Vestfold og Telemark idrettskrets

Sted: Quality Hotel Grand Farris

Dato: 22.04.2020 kl. 18:00

Innkalling til årsmøte i Larvik idrettsråd.
Vi kaller inn til ordinært årsmøte i Larvik idrettsråd onsdag 22. april 2020, kl. 18:00 på
Quality Hotel Grand Farris, Storgata 39, 3256 Larvik.
Sakliste:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Godkjenne de fremmøtte representantene
Velge dirigent
Velge protokollfører(e)
Velge to representanter til å underskrive protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
Behandle beretning for idrettsrådet
Behandle idrettsrådet sitt regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets
beretning (og revisors beretning for 2019)
Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og
aktivitetsutvikling.
Behandle innkomne forslag og saker
a. Behandle fordelingskriterier til lokale aktivitetsmidler (LAM)
b. Kontingent
Vedta budsjett
Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
d. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.

Saker /forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt inn til
e-post: post@larvikir.no senest to uker før årsmøtet, dvs. 8.4.2020.
Fullstendig sakliste og andre saksdokument blir sendt ut en uke før årsmøtet.

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1)

Forslagsrett til årsmøtet:
a)
Styret.
b)
Et representasjonsberettiget idrettslag.
c)
Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet:
a)
Styret.
b)
Representanter fra idrettslag etter følgende skala:

Klubber med inntil 400 medlemmer 2 representanter, deretter 1
representant for hvert påbegynte 200 medlemmer, maksimalt 5
representanter.

7 representanter for bedriftsidretten.
Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.
Det gjøres oppmerksom på at NIFs bestemmelser om kjønnsfordeling skal følges:
Klubber med 2 eller flere representanter skal være representert med begge kjønn.

(3)

Møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet i saker som ligger innenfor utvalget/ komiteens
arbeidsområde;
a)
Kontrollutvalgets medlemmer (Revisorer)
b)
Valgkomiteens medlemmer.

(4)

Møterett og talerett på årsmøtet:
a)
Representant fra idrettskretsen og NIF.

(5)

For å ha stemmerett, og være valgbar til årsmøtevalgte organer og kunne velges/ oppnevnes
som representant til ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha
gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettsrådet: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, revisor.

Etter årsmøte inviterer Larvik kommune til et godt måltid og hyggelig sosialt samvær. Pga.
bevertning ønsker vi påmelding i forkant fra dere: FRIST FOR PÅMELDING: 8. april

Vennligst benytt eget skjema for påmelding.
Med vennlig hilsen
Larvik Idrettsråd
v/ Styret

