
 

 
 
 
 
 

Årsmøte Oppsal orientering 
 
30. januar 2023 
Oppsal arena 
 
Saksliste: 

1. Åpning – godkjenne de stemmeberettigete 
2. Godkjenne innkalling 
3. Godkjenne sakslista 
4. Godkjenne forretningsorden 
5. Velge dirigent 
6. Velge referent 
7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
8. Behandle årsmelding 2022  
9. Behandle regnskap 2022 samt Kontrollutvalgets beretning  
10. Behandle organisasjonsplan   
11. Behandle årsplan 
12. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
13. Vedta budsjett 2023  
14. Valg 

  



SAK 1 ÅPNING – GODKJENNE STEMMEBERETTIGETE  
Åpning ved leder 
Årsmøtet godkjenner stemmeberettigete 
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, 
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 
til idrettslaget.  
 

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING 
Innkallingen er kunngjort fire uker før årsmøtet på hjemmesiden. Sakspapirer er lagt ut en 
uke før årsmøtet.   
 
SAK 3 GODKJENNE SAKSLISTA 
 
SAK 4 GODKJENNE FORRERETNINGSORDEN 
 

SAK 5 VALG AV DIRIGENT 
Forslag: Bent Erik Skaug 
 
SAK 6 VALG AV REFERENT 
 
SAK 7 VALG AV MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 
SAK 8 ÅRSMELDING 2022 
Eget vedlegg 
 
SAK 9 REGNSKAP 2022 OG KONTROLLUTVALGETS BERETNING  
Egne vedlegg 
 
SAK 10 IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN 
Styret har ingen forslag til endringer i organisasjonsplanen.  
 

SAK 11 ÅRSPLAN 2023 
Eget vedlegg 
 
SAK 12 – MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 
Styret foreslår uendrede satser på medlemskontingent og treningsavgift. 
 
Medlemskontingent: 400 kr.  
 
Treningsavgift:  
200 kr for ungdom (13-16),  
400 kr for 17+.  
 
Treningsavgift gjelder alle medlemmer som deltar på aktiviteter som for eksempel trening 
og terminfestede løp.  Med betalt treningsavgift dekkes påmeldingsavgift til terminfestede 
løp i Norge av klubben. Ved ikke-start, etteranmelding, leie av løpsbrikke/EMIT-tag dekkes 
kostnadene av den enkelte.    



 
SAK 13 BUDSJETT 2023 
Eget vedlegg 
 
SAK 14 VALG 
Valgkomiteens innstilling 
Styrets forslag til valgkomite  
 
 

  



FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I IDRETTSLAG 
 
1. Gjennomføring av årsmøtet 
 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  
 
2. Taletid 
 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. 
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget 
skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.   
 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over..  
 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å 
benytte skriftlig skjema.  
 
5. Protokoll 
 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll. 
 



5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
 
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.   
  
 


