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Innkalling til årsmøte  
 

Årsmøtet avholdes i Odderøyhallen tirsdag den 25.05.2021 kl. 18:00. 

 

Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke 

stemmer skal anses som ikke avgitt, jf. § 17, 1. ledd. 

 

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet 

styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 

 

Leder Steinar Risinggård åpner møtet.  

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

  Følgende stemmerettsregler gjelder: (jf. § 5) 

 
1. For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 

kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget.  

 

2. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

 

3. Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 

fordel.  

 

4.     Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt            

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor     komiteens/utvalgets 

arbeidsområde.     

 

5. Møte- og talerett: 

 a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 

Vedtak: Det var x fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. 

 

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

 

  Følgende regler gjelder for innkalling: (jf. § 14, 2.-6. ledd) 

 

   Kristiansand Bueskyttere 
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(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer 

og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
 

 Vedtak:  

 

 

Sak 3: Velge dirigent(er), referent(er)1 samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen.  

 

 Følgende regler gjelder for ledelse av årsmøtet: 

 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget, 

jf. § 16. 

 
 Som dirigent foreslås: Elise Stray 

 

 

 Som protokollfører foreslås: Steinar Risinggård 

 

 Til å underskrive protokollen foreslås:   Kjetil Danevad…. og …Egil Sætherlid…….. 

 

  Vedtak: Som dirigent og protokollfører ble x og x enstemmig valgt. 

Til å underskrive protokollen ble …………x..og …………x…enstemmig 

valgt. 

 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding. 

 
  Årsmeldingen refereres av leder Steinar Risinggård. 

 

  Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning 

 

   

 

                                                           
1 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14. 
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Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. 

Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.   

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere 

revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er 

forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.  

 

 
Årsregnskapet legges fram av Steinar Risinggård. Revisjonsberetningen refereres. 

 

  Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
 

Sak 6: Fastsette kontingent og treningsavgift 

   

§ 16 Følgende regler gjelder for medlemskontingent: 

 
11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

 

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

 

   

Forslag til fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift: 
 

Medlemskap Kont. 2021 

 

Forslag til 

økning 

Kont. 2020 

 

Junior 1.000,- 0,- 800,- 

  Senior 1.200,- 0,- 1.000,- 

Familie 2.000,- 0,- 1.800,- 

Passivt medlemskap 100,- 0,- 100,- 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til: 

- Junior:  kr. 1.000,- 

- Senior:  kr. 1.200,- 

- Familie: kr. 2.000,- 

- Passiv: kr.    100,- 

 

  Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 7: Vedta idrettslagets budsjett. 

 
  Budsjettet fremlegges i eget dokument. 

   

  Aktuell bestemmelser, se vedtektenes § 12: 

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregn-

skapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 
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(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 8: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

 

Følgende regler gjelder for idrettslagets organisasjonsplan: 

 
Idrettslaget skal ha valgkomité, jf. § 16 pkt. 14d, som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i 

idrettslaget, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal bestå av leder, to medlemmer og et 

varamedlem. 

 

Valgkomiteen har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som 

skal velges på årsmøtet. 

 

Kristiansand Bueskyttere har et styre med leder og nestleder samt 4 styremedlemmer og 2 

varamedlemmer.  

 

Det skal i tillegg velges et kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
 

De grupper avdelinger eller utvalg som opprettes, er i løpet av driftsåret underlagt styret og 

rapporterer til styret. Saksbehandlingen skal være skriftlig. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. 

varamedlem osv. 

 

Organisasjonsplan: 

 
Kristiansand Bueskyttere organiseres i 2020 slik: 

 

Styret: (§20) 

 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet2 mellom 

årsmøtene. 

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom   

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

                                                           
2 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, 
verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der 

laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget 

juridisk.  
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Sak 9: Foreta følgende valg: 

 

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Disse styremedlemmene står på valg:  Leder: Elise Beate Stray eller Egil Sæterlid 

Nestleder:  Steinar Risinggård 

      Medlem: Elise Beate Stray 

      Medlem: Egil Kristian Sæterlid 

      Medlem: Magnus Wangsvik  

Medlem: Anne-Marit Strøm 

      Vara:  Magne Dankert Andersen 

      Vara:  Trond Steinsland 

       

Kontrollutvalg: Alf +Patrik Hildebrand og Svein Erik Syvertsen 

Valgkomite:  Paul, Kirsi – gjenvalg eller nyvalg – se pkt. d) over 
 

 

Vedtak:  Leder:    Elise Beate Stray eller Egil Sæterlid 

Nestleder:   Steinar Risinggård 

  Styremedlemmer:  Elise Beate Stray 

      Egil Kristian Sæterlid 

      Magnus Wangsvik 

  Vara:    Magne Dankert Andersen 

      Trond Steinsland 

    Tingdelegater NBF’s ting:   
  Styremedlem BR Sørvest: Steinar Risinggård 


