Spenstig bevegelse for liten og stor!

Til medlemmer i Siv gymnastikkforening
Oslo, 17. mars 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Siv gymnastikkforening 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 14. februar 2021. Årsmøtet avholdes digitalt den 24. mars
2021 kl. 20.00.
Som i fjor vil møtet gjennomføres digitalt. De som skal delta må ha tilgang til telefon/PC og internett
med nettleser. For å vurdere løsningene vi har tilgjengelige ber vi at alle som ønsker å delta sender
en e-post til adm@sivgym.no senest søndag 21. mars 2021 kl. 20.00. De som melder sin interesse vil
få tilsendt link til møtet men linken vil også bli lagt ut på hjemmesiden samme dagen.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder og nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlemmer
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet.
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Årsberetning og regnskap
- Innkomne forslag og saker
- Styrets forslag til budsjett 2021
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Styrets forslag til organisasjonsplan
Innstilling til verv i Siv gymnastikkforening 2021-2022
Lov for Siv gymnastikkforening vedtatt på styremøte 2. mars 2020

Med vennlig hilsen
Styret i Siv gymnastikkforening
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