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Protokoll  
Årsmøtet, 24.mars 2020 kl. 20.00 
Videokonferanse 
 
Fremmøte: xx medlemmer deltok 
 
Sak  1  Godkjenning av stemmeberettige møtedeltakere 
 Forslag til vedtak 
 Årsmøtet godkjenner stemmeberettige møtedeltakere 
 
Sak  2.  Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Forslag til vedtak 
 Innkalling med sakliste godkjennes 
 
Sak  3 Valg av ordstyrer og referent 
 Forslag til vedtak 
 Terje Humstad velges som ordstyrer 
 Siri B. Engdahl velges til å skrive referat 
 
Sak  4 Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokoll 
 Forslag til vedtak  

Siri B. Engdahl og Daniel Kvalvik velges 
 
Sak  5 Idrettslagets og undergruppenes årsberetning for 2019    
 Forslag til vedtak 
 Årsmøtet godkjenner framlagte årsmeldinger om aktivitetene i 2019  
 
Sak  6 Idrettslagets regnskap med revisormelding for 2019 
 Forslag til vedtak 
 Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap med revisormelding for 2019 
 
Sak  7 Behandling av innkomne saker 
 Forslag til vedtak 

a. Årsmøtet tar endring i Idrettsfornundets lovnorm til etterretning, og godkjenner 
tilpasning av  Lov for Torvikbukt idrettslag. 

b. Årsmøtet anbefaler styret å arbeide videre med promotering av TR og T6T 
Årsmøtet setter ned komite til å forberede markering av idrettslagets 90 årsjubileum i 
2021. Jubileumskomiteen består av Mari Ask Fredriksen, Ola Bjarte Orset, Rune Skavnes 
og leder for styret for idrettslaget. Styret har fullmakt til supplere komiteen etter behov. 
 

Sak  8  Medlemskontingent for 2020 
 Forslag til vedtak  
 Årsmøtet viderefører medlemskontingenten fra siste år. 
 
Sak  9 Budsjett for 2020 



 Forslag til vedtak 
Årsmøtet godkjenner framlagt budsjettforslag som norm for lagets aktivitet i 2020. Styret 
skal i samarbeid med underutvalgene utarbeide endelig budsjett med dette utgangspunktet.  

 
Sak 10 Handlingsplan for 2020 
 Forslag til vedtak 

Årsmøtet anbefaler forslag til handlingsplan som utgangspunkt for lagets aktivitetstilbud i 
2020 

 
Sak 11 Valg 
 Forslag til vedtak 
 Valgkomiteens innstilling vedtas med følgende endringer: 
 
 f. Valgkomite 

Årsmøte velger Anders Orset, Torgeir Halle og Bjørn Kristian Hoem.  Styret får i oppgave å 
avgjøre lederfunksjon i komiteen, samt supplere med et varamedlem. 

  
 
Møtet slutt kl.  
 
Torvikbukt, 24. mars 2020 
 
 
 
 
 

Signert 


