
 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skien Ishockeyklubb 2021 
Årsmøtet avholdes den 01.06.2021 kl. 18 digitalt ved bruk av Teams og GoPlenum. 
 

Saklisten for årsmøtet: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
Ifølge idrettslagets lov § 5 gjelder følgende for å ha stemmerett  

- må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret 
- ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned 

- ikke skylde medlemskontingent.  

Det er sendt inn påmelding på forhånd og de påmeldte er kontrollert opp mot 
medlemslisten og om de har betalt son medlemskontingent. Disse har fått status som 
representanter med tale-, forslags- og stemmerett i GoPlenum systemet. I løpet av årsmøtet 
vil det jevnlig bli gjort opp telling av tilstedeværende. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
De frammøtte gitt stemmerett godkjennes. Ved hver opptelling anføres dette i 
protokollen.  
 

2. Velge dirigent 
Styret foreslår Kjetil Olsen Haugelund som dirigent. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Kjetil Olsen Haugelund velges som dirigent. 
 

3. Velge protokollfører 
Styret foreslår Lisbeth Danielsen som protokollfører 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Lisbeth Danielsen velges som protokollfører. 
 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Styret foreslår at _________________ og __________________ velges til å underskrive 
protokollen. (Forslag på navn fremmes på årsmøtet når vi vet hvem som deltar.) 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
___________________ og ____________________ velges til å underskrive protokollen.  

  



 
5. Godkjenne innkallingen 
Innkalling til årsmøte ble publisert 07.04.2021 på klubbens webside og klubbens Facebook side.  
En oppdatering om gjennomføring av digitalt årsmøte ble publisert 18.05.2021 på klubbens webside 
og klubbens Facebook side. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 

6. Godkjenne saklisten 
Foreslått sakliste er: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne saklisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
9. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
10. Behandle klubbens sportsplan 
11. Behandle klubbens organisasjonsplan 
12. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
13. Behandle forslag og saker 

13.1. Forslag lovendring 
13.2. Forslag nytt layout drakter 
13.3. Forslag for internt samarbeid  

14. Vedta klubbens budsjett for sesong 2021/22 
 

15. Foreta følgende valg: 
15.1. Styre: 

15.1.1. Leder 
15.1.2. Nesteleder 
15.1.3. Styremedlemmer 
15.1.4. Varamedlemmer 

15.2. Kontrollutvalg: 
15.2.1. Medlemmer 
15.2.2. Varamedlemmer 

15.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslag har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter 

15.4. Valgkomité: 
15.4.1. Leder 
15.4.2. Medlemmer 
15.4.3. Varamedlem 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Saklisten godkjennes. 



 
 

7. Godkjenne forretningsorden 
Styrets forslag til forretningsorden ligger som vedlegg til saklisten. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Forretningsorden godkjennes. 
 
 

 8: Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger ligger som vedlegg til saklisten. 
 
Styrets forslag til vedtak 
Årsberetningen godkjennes. 
 
 

9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
Klubbens årsregnskap 2020 i revidert stand ligger som vedlegg til sakslisten. 
 
Styrets forslag til vedtak 

Klubbens regnskap i revidert stand godkjennes. 
 

10: Behandle klubbens sportsplan 
Klubbens sportsplan med styretes forslåtte endringer ligger som vedlegg til sakslisten. 
 
Styrets forslag til vedtak 

Klubbens sportsplan med av styret forslåtte endringer godkjennes. 
 
 

11: Behandle klubbens organisasjonsplan 
Klubbens organisasjonsplan med styretes forslåtte endringer ligger som vedlegg til 
sakslisten. 
 
Styrets forslag til vedtak 

Klubbens organisasjonsplan med av styret forslåtte endringer godkjennes. 
 

12: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for sesong 2021/22, eller gi 

fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Styrets forslag for medlemskontingent og treningsavgift for sesong 2021/22 ligger som vedlegg til 
sakslisten. 
 
Styrets forslag til vedtak 

Styrets forslag for medlemskontingent og treningsavgift for sesong 2021/22 godkjennes. 



 
13. Behandle forslag og saker 
Av medlemmene innsendte og styrets forslag og saker ligger som vedlegg til sakslisten. 

 
13.1 Styrets forslag lov endring 
 
Styrets forslag til vedtak 

Klubbens lov med styrets forslåtte endringer godkjennes. 
 
 
13.2 Forslag nytt layout drakter 

 
Styrets innstilling 

Støtter ikke forslaget. 
 
Begrunnelse 
 
Grunnet nylig innkjøp av nytt draktsett er styrets innstilling at vi ikke endrer layout nå. 
Når vi skal til innkjøp av nye drakter kan dette tas opp igjen. 
 
 
13.3 Forslag for internt samarbeid  

 
Styrets forslag til vedtak 

Støtter forslaget. 
 

14: Vedta klubbens budsjett for sesong 2021/22 Sak 14: Behandle forslag og saker 
Styrets forslag for klubbens budsjett for sesong 2021/22 ligger som vedlegg til sakslisten. 

Styrets forslag til vedtak 

Styrets forslag for klubbens budsjett for sesong 2021/22 godkjennes. 
  



 
 

15. Foreta følgende valg 
Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling for valgkomiteen ligger som vedlegg til sakslisten. 

 

15.1 Styret: 
- leder 
- nesteleder 
- styremedlemmer 
- varamedlemmer 
 
15.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer 
- varamedlemmer 
 
15.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslag har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter 
 
Styrets innstilling 
Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter. 
 
15.4 Valgkomité: 
- leder 
- medlemmer 
- varamedlem 
 
  



 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om 

fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett 
-  Klubbens lov 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Styrets forslag til sportsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 
 
 
For å være stemmeberettiget må du ha vært medlem av klubben i minst 1 måned, fylle minst 
15 år i 2021 og ikke ha utestående medlemskontingent. 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 fredag 
28. mai 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 
 
Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder Ronald Rösler kontaktes på 
sport@skienhockey.no  
 
Med vennlig hilsen 
Styret 


