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Agenda for Arsrndtet:

l, Godkjennedestemmeberettigede,
2, Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden.
3, Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til 5 underskrive protokollen.
4. lngen innkomne forslag til leder for h$ndball eller fotball gruppe

- med mindre der ikke er benkeforslag g5r en videre
5. Oppdatere lov med antall styrenredlemrner
6. Foreta folgende valg:

Leder og nestleder
6 styremedlemrner og l varamedlem

@vrige valg i henhold tll vedtatt organisasjonsplan, jf, pkt. 9.

7, Bchandleidrettslagetsorganisasjonsplan,

Det vises til innkalling til fortsettende Arsmdtet pd

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Roald Tvedt (leder motet for styreleder) informerer om at alle som skal kunne stemme pA

saker i l0pet av m0tet md vere betalende nredlemmer. Han opplyser onr at dersorn Roen er
usikre om de har betalt, har de umiddefbart muligheten til 6 sjekke dette i

rnedlemsregisteret,
7 personer tilstede.

Godkjenne innka lli ngen, sakslisten og forretningsorden

I nn ka I ling, saksl iste og forretni ngsorden godkjent

3" Velge dirlgent, referentr samt to medlemmer til d underskrive protokollen

Dirigent: Roald Tvedt
Referent: Rune Harestad
Ole Kristian Risa og Roald Tvedt blir valgt til A skrive uneler protokoll, sammen med referent,

4" Ingen innkomne forslag til leder for hAndball eller fotball Bruppe
^ med mindre der lkke er benkeforslag 96r en vldere

Valgkomitden har ikke klart S innbringe kandidater til hAnclbali- og fotballedeL vervene,
Det kom heller ilcl<e inn henkeforslag pf, dagens rn4te.
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5. Oppdatere lov rned antall styremedlemmer

Lov/vedtekt ble enstemmig endret til at styret skal bestfi av 6 styremedlemmer og I
varamedlem. Se ny vedtatt fullstendig lov vedlagt.

6. Foreta fdlgende valgr 6 styremedlemmer og l varamedlem

@vrige valg i henhold til vedtatt organlsasJonsplan, ff. pkt. L

Nytt styre ble enstemmig valgt innl

Leder: Ole Kristian Risa

Nestleder: Elisabeth Lerstol Oftedal
pkonomileder: Thomas Tungland Male
Styremecltemmen Svein Haugan, Colin Adams, liv Ase Gaard

Varamedlenr : Mads TJ@tta

Revisorer: Magnar Oanes, Jens Kristian Rein

(ValgkomitA ble valgt pff Arsmptet 09/03-203.6: Eirik Larsen (leder), Line Brekke, Elin

Helland, Asle Hjelmen)

7. Behandleldrettslagetsorganisasjonsplan.

organisasjonsplan blir gStt $ennom og godkjent, I tillegg ble styrets oppgaver, samt de ulike
gruppenes ansvar og oppgaver giennomg$tt.

Staaltun, 24.08.2016

Rune Harestad Ole Kristian Risa

Referent

Roald Tvedt
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