Årsmøte 2020 Skien Ishockeyklubb
Styret har besluttet å avholde årsmøtet 2020 i 2 deler. Del 1 avholdes som et skriftlig
årsmøte med stemmefrist 2. juni kl. 18:00. Del 2 avholdes som et fysisk møte høsten 2020
når restriksjonene i forbindelse med coronapandemien tillater det, senest 31.12.20.
Årsmøte del 1 vil ha følgende agenda:
1. Velge dirigent
2. Velge protokollfører
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenne innkallingen
5. Godkjenne sakslisten
6. Godkjenne forretningsorden
7. Behandle klubbens årsregnskap 2019
8. Behandle forslag til medlemskontingenter og treningsavgift
9. Behandle forslag om lovendring
10. Valg
På et skriftlig årsmøte vil antall stemmeberettigede medlemmer tilsvare det antall
stemmeberettigede medlemmer som har avgitt stemme via e-post innen fristen 2. juni kl.
18:00. For å være stemmeberettiget må du ha vært medlem av klubben i minst 1 måned,
fylle minst 15 år i 2020 og ikke ha utestående kontingent og treningsavgift.
Stemme avgis ved å sende en e-post til følgende adresse oystein.sorensen@me.com, med
kopi til følgende 2 adresser: katharinagronhaug@yahoo.no og sport@skienhockey.no .
Stemming starter umiddelbart etter at årsmøtedokumentene er publisert på klubbens
hjemme side, og avsluttes tirsdag 2. juni kl. 18:00.

Sak 1 Velge dirigent
Styret forslår Øystein Sørensen (varamedlem til styret) som dirigent.

Sak 2 Velge protokollfører
Styret foreslår Katharina Grønhaug som protokollfører

Sak 3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslår Robert Mattsson og Joakim Sørum til å underskrive protokollen

Sak 4 Godkjenne innkallingen
Styret foreslår å godkjenne innkallingen

Sak 5 Godkjenne sakslisten
Årsmøte del 1 vil ha følgende agenda:
1. Velge dirigent
2. Velge protokollfører
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Godkjenne innkallingen
5. Godkjenne sakslisten
6. Godkjenne forretningsorden
7. Behandle klubbens årsregnskap 2019
8. Behandle forslag til medlemskontingenter og treningsavgift
9. Behandle forslag om lovendring
10. Valg
Styret foreslår å godkjenne sakslisten

Sak 6 Godkjenne forretningsorden
Styrets forslag til forretningsorden:
Årsmøtet gjennomføres skriftlig og avstemming foregår ved bruk av e-post.
For å avgi stemme må medlemmet angi saksnummer om det stemmer 1) for forslaget 2) mot
forslaget 3) blankt. Dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen
som blank. Alternativt kan medlemmet stemme for flere forslag samtidig ved å skrive at det
stemmes for samtlige forslag, og eventuelt presisering de forslag medlemmet stemmer mot
eller der medlemmet stemmer blankt.
E-posten skal sendes til dirigentens e-postadresse oystein.sorensen@me.com

med kopi til styreleder sport@skienhockey.no og protokollfører
katharinagronhaug@yahoo.no
Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører.
Styret foreslår å godkjenne forretningsorden som beskrevet ovenfor.

Sak 7 Behandle klubbens årsregnskap 2019
Styret foreslår at vedlagte årsregnskap for 2019 godkjennes

Sak 8 Behandle forslag til medlemskontingenter og treningsavgift
Styret foreslår at vedlagte forslag til kontingent og treningsavgift godkjennes

Sak 9 Behandle forslag om lovendring
Styret foreslår at vedlagte forslag om lovendring godkjennes

Sak 10 Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre følger vedlagt.
Sak 10-1 Valg av styreleder
Styret foreslår at valgkomiteens forslag til styreleder godkjennes
Sak 10-2 Valg av nestleder
Styret foreslår at valgkomiteens forslag til nestleder godkjennes
Sak 10-3 Valg av styremedlemmer
Styret foreslår at valgkomiteens forslag til styremedlemmer godkjennes
Sak 10-4. Valg av varamedlem
Styret foreslår at valgkomiteens forslag til varamedlem godkjennes

