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Saksliste 
 
1. Åpning og godkjennelse av stemmeberettigede 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av protokollfører/referent  
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenning av innkallingen  
6. Godkjenning av saklisten 
7. Godkjenning av forretningsorden 
8. Årsberetninger 2020 

a. Hovedstyret 
b. Allidrett 
c. Turn 
d. Håndball 
e. Fotball 
f. Volleyball 
g. Friidrett 
h. Bueskyting 
i. Venner i Aktivitet (VIA) 
j. Mosjon 

9. Regnskap 2020 og styrets økonomiske beretning, 
kontrollkomiteens og revisors beretninger 

10. Innkomne saker 
a. Opprettelse av basketballgruppe 
b. Opprettelse av arbeidsutvalg 

11. Medlemskontingent og treningsavgift  
12. Budsjett 2020 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.   
14. Valg 
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1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede 
• Styreleder åpner årsmøtet 

 
2. Valg av møteleder 

• Styreleder legger fram forslag til valg av møteleder og styrer valget 
 

3. Valg av protokollfører/referent  
• Møteleder leder jobben med forslag til valg av referent og 

styrer valget 
 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
• Møteleder leder jobben med forslag til valg av to medlemmer 

til å underskrive protokollen og styrer valget 
 

5. Godkjenning av innkallingen  
• Innkallingen er lagt ut på FLIK sin hjemmeside og på alle 

gruppenes Facebook-sider innen fristen på én måned 
• Møteleder leder jobben med godkjenning av innkalling 

 
6. Godkjenning av saklisten 

• Sakslisten følger lovens oppsett 
• Møteleder leder jobben med godkjenning av innkalling 

 
7. Godkjenning av forretningsorden 

• Årsmøtet ledes av møteleder 
• Sakene gjennomgås ikke i detalj da alle dokumenter har vært 

tilgjengelige på hjemmesiden en uke før møtet 
• Avstemming skjer ved håndsopprekning med mindre det 

stilles krav fra noen av de oppmøtte om skriftlig avstemning 
• Det er ikke tidsbegrensning på taletid, men møteleder kan 

gripe inn dersom han/hun finner det nødvendig 


