PROGRAM FOR ÅRSMØTET I ARNADAL IL
Torsdag 3. mars 2016 kl 19:00 på Idrettshuset.
Årsmøtet har vært annonsert på hjemmesiden til idrettslaget.
Velkommen v/leder
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
Sak 3: Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere protokollen
Sak 4: Årsberetning hovedlaget
a) Årsberetning for 2015 fra hovedlaget med vurdering av måloppnåelse for
2015 v/sekretær
b) Kort gjennomgang av gruppenes årsberetning og regnskap
- O-gruppa (har meldt sak om opphør av gruppen)
- Fotballgruppa
- Barneidretten
- Arnadalklubben (har vært hvilende i 2015 og det gjennomgås derfor
ikke noen årsberetning fra denne gruppen på årsmøtet).
Årsmeldinger og regnskap fra gruppene tas til etterretning av hovedlaget.
Sak 5: Regnskap for hovedlaget
Gjennomgang av regnskap 2015 for hovedlaget.
Sak 6: Forslag og saker
a) Vedta ny lov for Arnadal IL.
b) Vedta at styret får fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige
endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
c) Vedta nedleggelse av O-gruppa.
d) Vedta mål for 2016.
Gjennomgang av foreslåtte mål.
Gjennomgang av budsjett knyttet opp mot målene.
e) Endring i oppgaver: Valgkomiteen i hovedlaget skal også skaffe folk til
ledervervene i undergruppene (fotballgruppa, idrettskolen).
Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår å fortsette med uendret kontingent:
- Enkeltmedlem:
kr 100,- Familiemedlemskap:
kr 250,Sak 8: Vedta hovedlagets budsjett

Sak 9: Utdeling av pokaler
- Utdeling av Storebrand Nordens vandrepokal (innsatspokalen)
- Utdeling av Tønsbergs Blads pokal (idrettspokalen)
Sak 10: Valg for 2016
Leder i valgkomiteen leder valget.
a) Valg av leder og nestleder
b) Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valg av områdeledere
d) Godkjenne valg av gruppestyrene
e) Valg av revisorer
f) Vedta at styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter
i organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett.
g) Valg av valgkomite
Kjøper blomster og deler ut blomster til de som slutter.
Sak 11: Eventuelt
- Status fra sponsorgruppa
- Avtale første styremøte for den nye gruppen
- Avtale informasjonsoverføring fra gamle til nye styremedlemmer for å
ivareta kontinuiteten i arbeidet.
Enkel bevertning – vel møtt!

