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Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede.


Stemmerett: alle som har fylt 15 år og eldre med gyldig medlemskap.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.


Styret forslår følgende forretningsorden

1. Til å lede forhandlingene velges 1 dirigent. Til å føre protokollene velges 1 sekretær. Til å
undertegne protokollene velges 2 representanter. Som tellekorps velges 2 personer.
2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Dirigenten kan stille forslag om
begrensning av taletiden når han/hun finner det påkrevet.
3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn.
Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker
som står på sakslisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.
Avstemningene kan skje skriftlig og ved håndsopprekning.
5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot.
6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive – etter
årsmøtets avslutning.
7. Årsmøteforhandlingene er offentlige.
8. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde.
Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å skrive under protokollen.
 Styret forslår Jon Frøyland som dirigent.
 Styret foreslår Christin Aas Slydahl som sekretær.
 Styret foreslår at det forespørres årsmøtet om to representanter til å skrive under protokollen.
Tom Grendal og Jon Ove Ebeltoft Skriver under protokollen
Raymond Nordahl og Jon Åsbjørn Hauge Tellekorps.
Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.




Styrets årsmelding (vedlegg 1)
Styreleder Christin Aas Slydahl leste opp styrets årsmelding
SCK-ung årsmelding (Vedlegg2)
Styremedlem Raymond Nordahl leste opp styrets årsmelding
Kommisærens årsberetning (Vedlegg 3)
Styret har ikke fått inn noen årsberetning fra kommisæren
Kasserer legger fram regnskapet (vedlegg 4)
Kasserer Lisa Oppenlænder Rasmussen leste opp regnskapet Lisa får skryt for
regnskapsføringen.

Sak 6. Innkomne forslag og saker.



Det foreslåes følgende endring i klubbens vedtekter i §13 d) om valg av
2 revisorer jf NIFs lov §1-11. til:

d) velge en kontrollkomité på 2 personer dersom klubben har engasjert
revisor/regnskapsfører. Dersom klubben ikke har engasjert revisor/regnskapsfører må
årsmøtet velge to revisorer.
Vedtatt ved årsmøte: Enstemmig vedtatt om endringer i klubbens vedtekter.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent.

Styrets innstilling: Kontingenten står uendret.
Vedtatt ved årsmøte: Enstemmig vedtatt. Ingen motsigelser.

Sak 8. Vedta SCK budsjett for 2019 og 2020

Se vedlegg 5
Styret foreslår å øke posten for styregodtgjørelse med 1000 kr, siden det har kommet inn en ny
plass i styret som ungdomsrepresentant.
Vedtatt ved årsmøte: Enstemmig vedtatt. Ingen motsigelser

Sak 9. Behandle SCK organisasjonsplan for 2019

Hovedstyre:
Leder

Ungdomsrepres.

Nestleder

Styremedlem 1

Kasserer

Styremedlem 2

Sekretær

Varemedlem 1
Varamedlem 2

Sykkel



SCK-UNG

Triathlon

terreng
landevei

Andre oppgaver:







Webansvarlig
Lisensansvarlig - følger kasserer
Ansvarlig for ungdomsgruppa
Ansvarlig for triathlon gruppa
Rittkomite
Kontrollkomite 2 stk. Økonomi/Regnskap

Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøtet å støtte forslaget.
Spørsmål om ikke kontrollkomite 2 stk ift. økomomi/regnskap bør komme inn under annet
organisasjonsplan for SCK.
Vedtatt ved årsmøte: Dette blir enstemmig vedtatt. Ingen motsigelser.

Sak 10. Valg a og b - Styret
Valgkomiteen har lagt fram følgende forslag.

Leder:

Christin Aas Slydahl

Nestleder:

Glen-Rene Olsen

Sekretær:

Sandra Murberg

Kasserer:

Lisa Oppenlænder Rasmussen

Styremedlem 1:

Raymond Nordahl

Styremedlem 2:

( Sivert Ludvigsen) Tom Grendal

Ungdomsrepresentant: ( Ida Marie Slydahl ) Sivert Ludvigsen
Varamedlem 1:

Jon Åsbjørn Hauge

Varamedlem 2:

Jon Frøyland

Innkommen kommentar: Ida Marie Slydahl har trekker seg fra sin post. Forslag om at Sivert
Ludviksen går inn som ungdomsrepresentant. Tom Grendal foreslås som da som styremedlem 2. Tom
Grendal sier seg villig til det. Forutsetningen er at Sivert Ludviksen sier seg villig til forslaget, om ikke
blir ungdomsrepresentantens plass ledig.

10c – Øvrige valg ifølge organisasjonsplanen.

Webansvarlig:

Jon Frøyland

Kontaktperson/trener ungdomsgruppa:

Raymond Nordal

Kontaktperson Triathlon:

---------------------

Rittkomite – Skjebergrittet:

Tom Grendal

Forslag til at Triathlon får stå som det er, om ingen viser noen interesse så legges den ned.

10d – 2 medlemmer til kontrollkomité/2 revisorer
velges blant idrettslagets medlemmer på årsmøtet
Jon Ove Ebeltoft og Per Syversen sier seg villig til å være til kontrollkomité.
Vedtatt ved årsmøte: Enstemmig vedtatt. Ingen motsigelser

10e - Representanter til ting og møter i de organisasjoner som idrettslaget er tilsluttet:
Årsmøtet delegerer dette til styret.

10f – Valgkomite for neste årsmøte 2020:

Valgkomite:
Leder: Ellinor Navestad, de resterende velges blant idrettslagets medlemmer på
årsmøtet: 2 medlemmer og en vara
Venche Flatmo og Janne Delås sier seg villig til å være medlem i valgkomitéen. Vara er det ingen som
sier seg villig til å være.
Vedtatt ved årsmøte: Enstemmig vedtatt. Ingen motsigelser.

Jon Ove Ebeltoft

Tom Grendal

----------------------------

-----------------------------

