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Årsmøte 2020 Del 2 Skien Ishockeyklubb 
 
Styret har besluttet å avholde årsmøtet 2020 i 2 deler. Del 1 ble avholdt som et skriftlig 
årsmøte med stemmefrist 2. juni 2020, og del 2 er en fortsettelse av dette møte der saker 
som ikke ble behandlet i del 1 behandles nå i del 2. 
 
 
Årsmøte del 2 har 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 årsberetning 
8. Årsberetninger fra klubbens lag 
9. Behandle innkomne forslag 
10. Vedta klubbens budsjett 
11. Behandle klubbens organisasjonsplan 
12. Behandle forslag om lovendring 
13. Valg 

 
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. 
 
For å delta må man melde seg på ved å sende en e-post til post@skienhockey.no og skrive at 
man ønsker å delta innen mandag 16. november kl. 18.00. E-posten må inneholde navn, 
fødselsdato, tlf.nummer og e-postadresse. Man vil før årsmøtet få en link til det digitale 
møtet. 
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Sak 1 Velge dirigent 
Styret forslår Kjetil Olsen som dirigent. 
 

Sak 2 Velge protokollfører 
Styret foreslår Lisbeth Danielsen som protokollfører 
 

Sak 3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Det velges 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 

Sak 4 Godkjenne innkallingen 
Innkalling til årsmøtet ble gjort 19. oktober, og dokumentene ble publisert på klubbens 
hjemmeside 12. november. 
 
Styret foreslår å godkjenne innkallingen 
 

Sak 5 Godkjenne sakslisten 
Årsmøte del 2 har 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 årsberetning 
8. Behandle årsberetninger fra klubbens lag 
9. Behandle innkomne forslag 

a. Ny layout på alle klubbens drakter – Forslagsstiller: Helge Roar Haugen 
b. Lovendring: Endre loven §16, punkt 14 a) – Forslagsstiller: styret 

10. Vedta klubbens budsjett 
11. Behandle klubbens organisasjonsplan 
12. Foreta følgende valg: 

a. Leder, nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer (alternativt om det 
vedtas et annet antall styremedlemmer i sak 9 b. 

b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
c. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
 
Styret foreslår å godkjenne sakslisten 
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Sak 6 Godkjenne forretningsorden 
Styrets forslag til forretningsorden: 
 
Forretningsorden 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten 

2. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet 

3. Taletid bes om ved å tegne seg på talelisten i chat-vinduet (digitale deltakere) 

4. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

Taletiden begrenses til: 

a. tre minutter for første gang 

b. to minutter for andre og tredje gangs innlegg.  

c. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.  

d. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for tale listen etter behov.  

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigent og må være signert av forslagsstiller. Nye 

forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.  

6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

Dirigenten er ansvarlig for å telle opp stemmene sammen med protokollfører. 

 
Styret foreslår å godkjenne forretningsorden som beskrevet ovenfor. 
 
 

Sak 7 Behandle klubbens årsberetning 
 
 

Sak 8 Årsberetninger fra klubbens lag 
Årsberetninger fra: 
 

• Hockeyskole, U8 og U10 
• U15 
• U18 
• U21 
• A-lag 
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Sak 9 Behandle innkomne forslag 
Det er 2 forslag tilbehandling. 

a) Forslag om ny layout på alle klubbens drakter – Forslagsstiller: Helge Roar Haugen 
b) Lovendring: Endre loven §16, punkt 14 a) – Forslagsstiller: styret 

 

Sak 10 Behandle klubbens budsjett 
Styrets forslag til budsjett følger vedlagt. 
 
Styret foreslår at vedlagte budsjett godkjennes 
 

Sak 11 Behandle klubbens organisasjonsplan 
Styret foreslår at vedlagte organisasjonsplan godkjennes 
 

Sak 12 Valg 
Valgkomiteens forslag til styre og kontrollkomite, samt styrets forslag til valgkomite følger 
vedlagt. 
 

Sak 12-1 Valg av styreleder 
 
Sak 12-2 Valg av nestleder 
 
Sak 12-3 Valg av styremedlemmer 
 
Sak 12-4. Valg av varamedlemmer 

 
Sak 12-5 Valg av kontrollkomite 
 
Sak 12-4. Valg av valgkomite 

 
 
 


