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DAGSORDEN   31.10.22 

 

1.   Åpning av møtet  

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av møteleder 

- Valg av referent 

- Valg av to personer til å undertegne protokoll   

- Kontroll og opptelling av forslags- og stemmeberettigede 

2. Årsberetning:   

- Hovedlaget  

- Ungdomsutvalget  

3. Revidert regnskap 

4. Budsjett for neste periode 

5. Fastsettelse av årskontingent  

6. Valg 

7. Innkomne saker 

a) Innkommet sak fra Knut Albech 18.10.22  
Etter storflommen 17.08. 2022 fant vi ut at bekken somgår over standplass var 

gått over sine bredder.Årsaken var at kvist og røtter blokkerte rørene somskal 

evakuere vannet videre var fullstendig tette.Mitt forslag er at vi må lage en 

hindring som gjør atdette ikke skjer igjen, for eksempel lage en vold somkan lede 

vannet vekk fra klubbhuset. 

 
Styret tar innkommet sak til etterretning og foreslår at vi tar kontakt med 

forsikringsselskap for befaring sammen med entreprenør for å se på hvordan 

det kan utbedres.   

 
b) Innkommet sak fra Ketil Gundersen 18.10.22 

"Valgkomité velges av årsmøte og skal bestå av 3 personer. De som velges skal sitte i 3 

år. Det velges deretter ett nytt medlem for hvert år slik at komiéen hele tiden består av én 

person som har igjen 1 år , én som har igjen 2 år og siste innvalgte har igjen 3 år. 

Medlemmer bør fortrinnsvis velges blant personer som har gått ut av et annet verv i laget. 

Den som har igjen 1 år etter hvert årsmøtet overtar ledervervet i komitéen slik at man får 

en rullering på lederrollen og ansvaret. Leder skal ta initiativ til å møtes og forberede 

fordeling av oppgaver mellom medlemmene av komitéen i god tid før årsmøte. Utgående 

medlem kan ta gjenvalg." 

 

Styret tar innkommet sak til etterretning og stiller seg bak forslaget om at det velges en 

valgkomite bestående av 3 personer hvor det rulleres en person hvert år.  

 

 
 

 

 


