
 
 
 

 

    

 

IL NORODD – Årsmøte 30. mars 2022, kl. 19:00 

Sakliste 

 Åpning 

Sak 01 Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 02 Valg av dirigent 

 Styrets forslag: Johan Aas 

 

Sak 03 Valg av protokollfører 

 Styrets forslag: Linda Rokstad Knudsen med Helge Kruse som back-up 

 

Sak 04 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen 

 Styrets forslag: Utpekes blant de oppmøtte på årsmøtet 

 

Sak 05 Godkjenning av forretningsorden 

 Styrets forslag: Framlagt forretningsorden godkjennes 

 

Sak 06 Godkjenning av innkallingen 

 Innkalling annonsert i TK tirsdag 2. mars og på hjemmesida godkjennes 

 

Sak 07 Godkjenning av saklisten 

 Styrets forslag:  

 Framlagt saksliste lagt ut på hjemmesida 23. mars 2022 godkjennes 

 

Sak 08 Årsmelding for perioden 2021/2022 

 Styret forslag:  

 Styrets beretning for perioden 2021/2022 godkjennes som klubbens 

årsmelding for samme periode. 

 

Sak 09 Behandle: 

a) Regnskap 2021 

b) Styrets økonomiske beretning 2021 

c) Kontrollutvalgets beretning 

  Styrets forslag:  

 Framlagte dokumenter for regnskap, økonomisk beretning og 

kontrollutvalgets beretning 2021 godkjennes. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Sak 10 Innkomne forslag og andre saker: 

a) Revideringen av loven for klubben (Godkjennes) 

b) Instruks for kontrollutvalget (Godkjennes) 

c) Instruks for valgkomitéen (Godkjennes) 

d) Nytt klubbhus – egenfinansiering/fornyet bygge vedtak 

Styrets flertallsforslag:  

Framlagte fordelingsnøkkel for egenfinansiering av nytt klubbhus på 

Atlanten stadion godkjennes. Vedtak om bygging fra ekstraordinært 

årsmøte 31. januar 2022 opprettholdes tross økning i entreprise-

kostnad med om lag 2,0 mill. kroner siden forrige årsmøtebehandling.  

 

 

Sak 11 Fastsette: 

a) Medlemskontingent – styrets forslag: uendret på kr. 100,00 

b) Treningsavgifter 

Styrets forslag:  

Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022. 

 

Sak 12 Budsjett 2022 

Styrets forslag:  

Framlagt samlet budsjett 2022 for IL Norodd godkjennes som klubbens 

budsjett for inneværende år. 

 

Sak 13 Organisasjonsplan 2022 

Styrets vedtak:  

Framlagt forslag til organisasjonsplan godkjennes som grunnlag for en 

samlet prosess i klubben for å få på plass en god organisering med 

fordeling av arbeidsoppgaver og sikre god styring iht. til NIF sitt 

lovverk. Organisasjonsplanen skal være et levende dokument og 

framlegges hvert år på årsmøtet til diskusjon, suppleringer og 

endringer.  

 

Sak 14 Valg 

 

 

 

Hovedstyret 

 


