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Til medlemmene i Rissa Idrettslag 

20.04.2020, Rissa 

Innkalling til årsmøte i Rissa Idrettslag 2020 

Styret innkaller herved til nytt årsmøte i Rissa Idrettslag (hovedlaget) mandag 15. juni kl. 19.00 i 
klubbhuset på Langsand.  

MERK: På grunn av koronakrisen må vi følge retningslinjene som Folkehelseinstituttet til enhver tid 
bestemmer. Dermed kan det bli slik at møtet må foregå over video. Vi ber derfor om at alle som 
ønsker å delta på årsmøtet gir beskjed til post@rissail.no eller per SMS til 99384669. Det gir oss 
oversikt over antall forventede deltagere og vi kan planlegge gjennomføringsform.  

Gruppene for Håndball, Fotball og Turn rakk alle å gjennomføre sine årsmøter før koronakrisen 
inntraff.  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. juni (to uker før 
gjeldende årsmøtedato) til post@rissail.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 8. juni 
(én uke før årsmøtet) på www.rissail.no.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rissa Idrettslag i minst én 
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til Rissa Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøter og regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se 
www.nif.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes. 

Kontaktinfo:  
Tom André Bredesen (post@rissail.no / 99384669) 

 
Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Rissa Idrettslag v/ styret  
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Sakliste for årsmøte i Rissa Idrettslag 2020 

 

Under følger saklisten for årsmøte i hovedlaget i 2020: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent 
Sak 3:  Velge protokollfører  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 
Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 

- Prokura: Hvem skal kunne signere de daglige avtalene på vegne av idrettslaget? 
- Idrettslagets lov må justeres jf. nye retningslinjer fra Norges Idrettsforbund 
- Innmeldt sak til det ordinære årsmøtet før det ble utsatt pga. koronakrisen:  

- Fotballgruppa v/Karina vedr. fordelingsnøkkel av sponsormidlene mellom gruppene  
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlem[mer]   
- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer 
- varamedlem[mer]  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 
- leder   
- medlemmer  
- varamedlem  

14.5 Øvrige valg 
       - komiteer ol. 


