
Protokoll fra årsmøte 2020

FINNSNES KARATEKLUBB
Finnsnes 02.05.202L

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede
Skriftlig årsmøte.
Vedtak:
Medlemsmasse fra 15 år kan stemme skriftlig ved skriftlig votering.

Sak 2. Yelge dirigent
Innstilling: Tore
Vedtak: godkjent

Sak 3. Protokollfører/sekretær
lnnstilling : Bent-Arild
Vedtak: Godkjent

Sak 4. To medlemmer til å underskrive protokoll
Innstillig: Delegeres styre
Vedtak: Godkjent

Sak 5 -7 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innstilling:
Forslag til forretningsordning:
Skriftlig årsmøte. Saksliste og sakspapirer lagt ut på klubbens nettside og melding om dette

sendt m;dlerlmer på epost mer enn en uke før satt møtedato. Punktene i sakslisten og forslag

vedtas og godkjennes åutomatisk dersom ikke epost med merknader/andre forslag er innsendt

klubben på epost innen utløpt møtedato- frist-

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 2). Den valgte sekretær

skriver protokoll som signeres av to styreutvalgte.

2. Allemerknader og/eller forslag må sendes skriftlig på epost til klubben

post@finnsneskarateklubb.no og må være signert. Forslag kan bare fremmes i saker som står

på saklisten.
3. Evt. mottatte merknader/forslag innen fristen videreformidles og voteres på epost.

Innkalling publisert 29 .03 .2021 .

Saksliste publisert 23 .04.2021 .

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjent
Framlagte forslag på forretningsorden godkjent.



Sak 8. Godkjenne protokoll for 2019
Innstilling: Styre får fullmakt til å underskrive protokoll etter skriftlig årsmøte av 04.06.2020.
Vedtak: Godkjent

Sak 9. Behandle idrettslagets årsberetning 2020
fusmelding med regnskap, revisjon og forslag til budsjett 202lble publisert den23.04.2021.
vedtak: Godkjent.

Sak 10. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand !

fusmelding med regnskap, revisjon og forslag til budsjett 202lble publisert den23.04.2021.
vedtak: Godkjenl.

Sak 11. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innmeldte saker.

Sak 12. Fastsette medlemskontingent
Innstilling:
Styret innstiller på at medlemskontigenten fremdeles skal være 400 kroner per år for alle
medlemmer.
Fastsetting av treningsavgift er en styresak, men også denne vil uten uventede
hendelser holdes på uendret nivå 50/100 henholdsvis barn/voksne.
vedtak: Godkjent.

Sak 13. Vedta idrettslagets budsjett for 2021
Innstilling: Styrets forslag godkj ennes.

Vedtak Godkjent.

Sak 14. Behandle idrettslagets organisasj onsplan
Ingen innstilling fra styret i saken, annet enn viderefiøres som før.
vedtak: Godkjent.

Sak 15. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Erik Anders Helin 1 år
Vedtak: Godkjent va15.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlerrmer
kasserer : Bent-Arild Karlsen 2 år
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Alf Tore Bakketun, sitter 2. år
Beate Kristiansen 2 år
Marianne Isaksen 2 år
Tore Coldvin2 år

Vedtak: Godkj ent valgt.

c) Klubbens representanter til ulike ting og møter:
Forslag til vedtak: Årsmøtet delegerer til styret å velge FKKs representanter til ting og utvalg.

vedtak: Godkjent.



d) Styrets innstilling på valgkomit6:
Erik Anders Helin (leder) og Alf Tore Bakketun
Vedtak Godkjent.

Sak 16. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Innstilling: Jarl-Andre Normann
Vedtak Godkjent.

Finnsnes 03.05.2021
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