
         Hinna, 07. april 2019 
 Hinna Friidrett  
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for 2018-sesongen.  

Møtet finner sted i Hinnahuset  på Hinna tirsdag 23. april 2019 kl 1900.  

 

Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkalling til årsmøte.  
3. Godkjenning av sakliste og forretningsorden.  
4. Valg av dirigent(er) for årsmøtet.  
5. Valg av sekretær for årsmøtet  
6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.  
 
7. Foreta følgende valg:  
 
a) Leder og nestleder  
 
b) 4 styremedlem(mer)  
 
 
 
Fra Vedtektene:  
§ 5 Stemmerett og valgbarhet  
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og  
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved  
fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til  
ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være  
arbeidstaker i laget. Spillerlutøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges  
som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være  
representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder  
kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. *7)  
Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør  
ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig  
kontingent er betalt.  
Adresse: Hinna Friidrett Postboks 6007 4088 Stavanger Org. nr. 988 368 652 

 

 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  (1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets 
styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i 
idrettslaget. c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 
1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.   
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 
herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre 
nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal  
det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene 
skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  (3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført 
dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av 
styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til 
årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare 
behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
 


