SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I ARNADAL IL 2018
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Bekjentgjøring ble gjort 6.februar på Facebook, og sakslisten legges ut på
hjemmesiden og Facebook i uke 10.
Forlag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
Sak 3: Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere protokollen
Forslag til vedtak:
Dirigent: Thomas Tuft
Referent: Kari Revheim
Til å signere protokoll: Lars Harald Hvidsten og Marianne
Maurbråten Sørsdal.
Sak 4: Årsberetning hovedlaget
a) Årsberetning for 2017 fra hovedlaget med vurdering av måloppnåelse
for 2017 v/leder – Se vedlagt dokument – legges ut uke 10.
b) Kort gjennomgang av gruppenes årsberetning og regnskap.
- Fotballgruppa
- Allidrett
Forslag til vedtak: Årsberetning for hovedlaget godkjennes og
årsberetning og regnskap for gruppene tas til orientering.
Sak 5: Regnskap for hovedlaget
Gjennomgang av regnskap 2017 for hovedlaget – se vedlagt dokument –
legges ut uke 10.
Forlag til vedtak: Regnskap for 2017 godkjennes.
Sak 6: Forslag og saker
Gjennomgang av foreslåtte mål ved leder. Vedta mål for 2018.
Gjennomgang av budsjett knyttet opp mot målene.
Forlag til vedtak: Det nye styret tar med seg innspillene i diskusjonen og
bygger disse inn i mål som styret vedtar på første styremøte.

Sak 7: Vedta hovedlagets budsjett
Budsjettet legges frem, og kommende investeringer gås gjennom – se
vedlagt budsjett – legges ut uke 10.
Forlag til vedtak: Hovedlagets budsjett for 2018 godkjennes.

Sak 8: Valg for 2018
Leder i valgkomiteen leder valget pkt. a til d, og legger frem forslag til de
enkelte verv som skal velges – legges ut uke 10.
Valg av punkt e og f ledes av dirigent.
a) Valg av leder og nestleder
b) Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valg av områdeledere
d) Valg av revisorer
e) Vedta at styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ting og
møter i organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett.
Forlag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til fora
der idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valg av valgkomite

