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Til medlemmer i Rissa Idrettslag 

2. juni 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Rissa Idrettslag 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte publisert på www.rissail.no den 11.03.2021. 

Årsmøtet avholdes den 9. juni kl 19.00 i Klubbhuset på Langsand. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent(er) 
Sak 3:  Velge protokollfører(e)  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden: 

 Nåværende styreleder leder møtet fram til det evt. velges annen dirigent av Sak 2. Det 
brukes håndsopprekking for å vise at noen ønsker å snakke. Dirigent styrer diskusjonen. Vi 
legger ingen tidsbegrensning på talerne. Møte- og stemmerett jf. det til hver tid gjeldende 
regelverk fra idrettsforbundet.  

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand og Kontrollkomiteens beretning 
Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1 Åsly-området: Området reguleres i disse dager politisk og styret ønsker at årsmøtet tar 
stilling til hva som ønskes gjort i området dersom idrettslagets ønske om plass til en ny 11er-
bane vedtas politisk. 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent.  
Fotball, Håndball og Turn vedtar treningsavgift på sine egne årsmøter. 

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

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

14.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer og varamedlem  

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

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter selv. Det 
omfatter blant annet årsmøte i Indre Fosen idrettsråd den 30. juni kl 19.00 i SMIA. 

14.4 Valgkomité: 
- leder   
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- medlemmer  
- varamedlem  

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder Tom André Bredesen kontaktes på 993 84 669 / 
post@rissail.no. 

 

Med vennlig hilsen 
styret  


