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Til medlemmer i Ishavsbyen Kunstløpklubb 

08.03.2018 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018. 

Årsmøtet avholdes den 15.02.2018 kl 19.00 på Tromsø Ishall. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   

Sak 10: Fastsette medlemskontingent  

Sak 11: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styreleder 

14.2 Nestleder 

14.3 Øvrige styremedlemmer 

14.4 Varamedlemmer 

14.5 To revisorer 

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.7 Leder av valgkomiteen 

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

14.9 Varamedlem til valgkomiteen 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning (legges frem på årsmøte) 
- Styrets forslag til medlemskontingent  
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling (legges frem på årsmøte) 
- Styrets innstilling til ny valgkomité (legges frem på årsmøte) 
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Med vennlig hilsen 
styret i  
Ishavsbyen kunstløpklubb 

Styrets forslag til forretningsorden: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemsskap i minst en 
måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr NIFs lov paragraph 2-5. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt. 

Sak 2: Godkjenne innkalling  
Sak 3: Godkjenne saksliste   
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Forretningsorden Ishavsbyen kunstløpklubb 

1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent.

2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med
unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. 
og 3. gang. 

3. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når
ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis 
det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I 
protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
slike stemmer regnes som ikke avgitt. 

5. Det velges to representanter (desisorer) til å undertegne protokollen sammen med
styret. 

Sak 5: Velge dirigent(er),  
Sak 6: Velge sekretær(er)  
Sak 7: Velge 2 representanter til å underskrive 
protokollen 
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Sak 8: Behandle årsmelding for 2017 

Årsmeldingen gjelder kalenderåret 2017. (Vedlegg 1) 

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner årsmeldingen. 

Sak 9: Behandle regnskap for 2017 

Regnskap for 2017 er vedlagt (vedlegg 2) 

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner det fremlagte reviderte 
regnskapet. 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 

Gjeldende satser for medlemskontingent (for 2018) er som følger: 100 kr barn, unge, voksne 

Merknad: Styret anbefaler at medlemskontingenten ikke økes slik at terskelen for 
medlemskap holdes lav. 

Forslag til vedtak: Satsen for medlemskontingent holdes uendret i 2019. 

Sak 11: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Forslag til vedtak: Nyvalgt styre gis rom for å øke aktivitetsavgiften hvis det viser seg 
nødvendig for å dekke kostnader til istid. 

Sak 12: Budsjett for IKK 2018 

Styrets forslag til budsjett for 2018 er vedlagt (vedlegg 3). 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2018. 

Sak 13: Behandle organisasjonsplan og årshjul 

Vedlegg 4: organisasjonsplan og årshjul 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan og årshjul, men ber det nye 
styret om å fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsplanen. 
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Sak 14: Valg 

14.1 Styreleder 

14.2 Nestleder 

14.3 Øvrige styremedlemmer 

14.4 Varamedlem 

14.5 To revisorer 

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.7 Leder av valgkomiteen 

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

14.9 Varamedlem til valgkomiteen 

Forslag til vedtak: 

Sak 14.1 Innstilling fra valgkomite (Vedlegg 7, legges frem på årsmøte) 
Sak 14.2 Innstilling fra valgkomite (Vedlegg 7) 
Sak 14.3 Innstilling fra valgkomite (Vedlegg 7) 
Sak 14.4 Innstilling fra valgkomite (Vedlegg 7) 
Sak 14.5 Innstilling fra valgkomite (Vedlegg 7) 
Sak 14.6 Årsmøtet gir styret fullmakt til å besørge utnevnelse av personer til de ulike 
vervene beskrevet i organisasjonsplanen. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne 
representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 

Sak 14.7 Leder av valgkomiteen 
Sak 14.8 Øvrige medlemmer av valgkomiteen 
Sak 14.9 Varamedlem til valgkomiteen 




