ÅRSMØTE I SARPSBORG ALLIANSEIDRETTSLAG
MANDAG 7. MARS 2016 KL. 1900 PÅ SILHYTTA.
SAKSLISTE:
1.

Åpning:
1a:
Leder ønsker velkommen.
1b:
Eventuelle utmerkelser i SIL.

2.

Godkjenning:
2a:
Godkjenning av de stemmeberettigede.
Det er .............. stemmeberettige medlemmer til stedet.
2b:

3.

4.

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Forslag til vedtak:
Innkallingen, sakslisten og forretningsorden godkjennes uten merknader.

Valg til årsmøtefunksjoner.
3a:
Valg av dirigent.
Forslag: Styret foreslår
som dirigent.
Forslag til vedtak:
velges enstemmig til dirigent.
3b:

Valg av protokollfører.
Forslag: Styret foreslår Tormod Skjøren som protokollfører.
Forslag til vedtak:
Tormod Skjøren velges som protokollfører.

3c:

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
Forslag:
Det ble satt frem forslag på:
1.
2.
Forslag til vedtak:
Begge ble enstemmig valgt.

Behandle årsmeldingene fra hovedstyret, gruppestyrene og hyttestyret.
4.1: Hovedstyrets årsberetning.
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets årsberetning vedtas med de merknader som har fremkommet på
årsmøtet.
4.2:

Alpingruppas årsberetning.

Forslag til vedtak:

4.3:
4.4:
4.5:
4.6:
4.7:
4.8:
4.9:
4.10:
4.11:

Friidrettsgruppas årsberetning.
Frisportsgruppas årsberetning.
Svømmegruppas årsberetning.
Barneidrettsskolens årsberetning.
Langrennsgruppas årsberetning.
Hyttestyrets årsberetning.
Trim herrer
Trim damer
Lysløypekomitéen.

For gruppene 2-8 er forslaget til vedtak
likelydende som forslag til
hovedstyrets årsberetning.

Tas til etterretning.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning.

5.

Godkjenning av regnskapet i revidert stand for Sarpsborg allianseidrettslag for 2015:
Regnskapet og revisjonsrapporten for 2015 ble fremlagt av økonomiansvarlig Aage Gade
Halvorsen.
Forslag til vedtak:
Det reviderte regnskapet for Sarpsborg allianseidrettslag for 2015 godkjennes med de
merknader som er fremkommet. Styret meddeles ansvarsfrihet.

6.

Behandle innkomne forslag:
a.
Endring av lagets lover:
På bakgrunn av endringer i "NIF-loven 2015" av 7.6.15 med virkning fra samme
dato, samt endringer i basislovnormen for "idrettslag" fra NIF, er det foretatt en
revisjon av lagets lover for at denne skal harmonere med basislovnormen og NIFloven. Endringene er få.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte reviderte forslag til ny lov for Sarpsborg allianseidrettslag vedtas
enstemmig.
b.

Forslag om organisasjonsplan for Sarpsborg allianseidrettslag.
Saken behandles under punkt 9, "Bestemme lagets organisasjon".

c.

Bestemme "Lysløypekomiteens" plass i Sarpsborg allianseidrettslag;
Se vedlagt saksdokument.
Forslag til vedtak:
1. Lysløypekomiteen legges inn i idrettslaget under hovedstyret under navnet
"Lysløypekomiteen".
2. Lysløypekomiteens utstyr og midler føres inn i SILs materiell og regnskap med
virkning fra 1.1.2016.
3. Lysløypekomiteen sørger for, sammen med leder og økonomiansvarlig i SIL - å få
slettet seg selv som selvstendig enhet med eget organisasjonsnr.
d.

Fordeling av hovedlagets overskudd for 2015.
Se vedlagt saksdokument.
Forslag til vedtak.
Hovedstyrets forslag om fordeling av kr. 150.000 av hovedlagets overskudd for 2015 til
gruppene vedtas enstemmig med de merknader og endringer som har fremkommet på
årsmøtet.
7.

Fastsette medlemskontingenten:
Det foreligger ingen endringsforslag til dagens medlemskontingenten

8.

9.

10.

Vedta lagets budsjett for 2016:
Budsjettforslaget for 2016 ble fremlagt av økonomiansvarlig Aage G. Halvorsen.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte budsjettforslaget for 2016 vedtas med de merknader som er fremkommet
på årsmøtet.
Bestemme lagets organisasjon:
Det er innkommet et forslag, se innkomne forslag, post 6.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget vedtas med de rettelser og endringer som årsmøtet har fremmet.
Valg.
Velge hovedstyre:

Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamann.

Det skal det velges gruppestyre i følgende grupper bestående av minimum 3 personer.
Alpingruppa:
Friidrettsgruppa:
Frisportsgruppa:
Svømmegruppa:
Leder av disse gruppene er automatisk medlemmer av lagets hovedstyre.
Det skal videre velges personer til følgende verv/oppgaver:
a. Et hyttestyre med minst 1 representant fra hver gruppe, herav også Langrennsgruppa.
b. Leder og et medlem til styre i "Langrennsgruppa".
c. Leder og to medlemmer til styret i "Lysløypekomiteen".
d. Leder av lagets "Barneidrettsskole".
e. Kontaktperson for "Trim damer"
f. Kontaktperson for "Trim herer".
g. "Barneidrettsansvarlig"
Vedr. valg av medlemmer til Lysløypekomiteen er helt avhengig av de vedtak som tas på
årsmøtet under behandling av sak 6c.
Det skal velges valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Hovedstyret gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner
idrettslaget er tilsluttet.

11.

Avslutning.

Sammen for en ren idrett

