
 
Årsmøte NLSK 8. mars 2021, kl 18:00 
 
Møtet ble avholdt på teams ved å logge inn via lenken fra eposten som dette dokumentet kom med.  

Agenda og beslutninger 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalende medlemmer) 
* Antall stemmeberettigede ble talt opp og godkjent. 21 stk stilte 

2. Velge dirigent(er). 

 * Magne Meldal ble godkjent  uten innvendinger 

3. Velge protokollfører(e). 

 * Andreas Ystgaard ble godkjent uten innvendinger 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 * Einar Aune og Arnstein Ressem ble enstemmig valgt 

5. Godkjenne innkallingen. 

 * innkalling ble godkjent uten innvendinger 

6. Godkjenne sakslisten. 

 * Saksliste ble godkjent uten innvendinger 

7. Godkjenne forretningsorden. 

 * Forretningsorden ble godkjent uten innvendinger 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

 * Årsberetning ble gjennomgått og godkjent uten innvendinger 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

og revisors beretning. 

* Regnskap og budsjett ble godkjent uten innvendinger 

 

10. Behandle forslag og saker. 



• innkomne saker nr 1: Gaute Hvidsten har meldt inn et forslag om opprettelse av en start 
på Støren. Gaute og Nathaliya og Peter har meldt seg for å utforske starten og hva som 
må til for å etablere en start på Stølen. 

• Innkomne saker nr 2: Peter ønsker muligheten til å etablere et område der man kan leie 
en åkerflekk som kan såes med gress i stedet for korn. Peter undersøker muligheten for 
dette og konkretiserer et forslag som styret kan ta stilling til. 

11. Fastsette medlemskontingent på 350kr 

• Kontingent fastsatt uten innvendinger 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

• Budsjett vedtatt uten innvendinger 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

• Organisasjonsplan ble godkjent uten innvendinger 

14. Foreta valg. Valgkomiteen legger fram forslag, reglene for valg er: 

a) Styre med leder, nestleder (velges for to år), 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 

(velges for ett år). 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlem. 

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. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

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. 

• Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslaget vedlagt nedenfor i denne 
protokollen 



 

 

Protokollunderskrift: 

 

Arnstein Ressem       Einar Aune 

 

 
 


