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Saksliste til årsmøte i Ålgård håndballklubb, 29.mars 2022 

Styret i Ålgård Håndballklubb ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte 

Tid: Tirsdag 29.mars klokken 19:00 

Sted: Ålgårdhallen  

 

Om stemmerett: 

For å ha stemmerett må du være medlem i ÅHK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i 

minst 1 måned, og ikke skylde kontingent. 

 

Saksliste for årsmøte i Ålgård Håndballklubb 

 

Sak 1: Åpning – Godkjenning av stemmeberettigede 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

 

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å undertegne 

protokollen 

 

Sak 4: Behandle klubbens årsmelding 

Årsmeldingen ligger tilgjengelig som eget dokument på nettsiden  

Innstilling:  

Ber årsmøtet om å godkjenne at styrets årsberetning ikke leses, men det er 

åpent for spørsmål.  

Sak 5: Behandle innkomne saker 

Ingen innkomne saker 
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Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent. 

Se oversikt  

Innstilling 

Styret ber årsmøtet om å godkjenne at medlemskontingent økes med 50kr for 

sesongen 2022/2023. Fra 750kr til 800kr. Fra 350kr til 400kr.  

 

    
 Lag Kontingent 
 Senior 800 
 Junior 800 
 9år – 16år 800 
 Mini 6,7 og 8 800 

 
Lek 4-6år 
/Allidrett 400 

 De med verv 100 
 Støttemedlemmer 400 
 Æresmedlemmer 0 

 

Sak 7: Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport for 2021 

Se informasjon i årsmeldingen for 2021 som ligger på nettsiden 

 

Innstilling 

Ber årsmøtet om å godkjenne regnskap 2021 med rapport fra revisor og 

kontrollkomiteen  

 

Sak 8: Budsjett 2022  

Informasjon i årsmeldingen for 2021 som ligger på nettsiden 

Innstilling  

Ber årsmøtet om å godkjenne budsjett 2022 

 

Sak 9: Vedta lovnorm for idretten 

 

Innstilling  

Ber årsmøtet om å godkjenne ny lovnorm.  
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Sak 10: Foreta følgende valg 
Nestleder, Styremedlem og varamedlem er ikke på valg i 2022.  

10.1  Styreleder 

10.2  Styremedlem og leder i sportslig utvalg  

10.3 Styremedlem og økonomileder 

10.4 Styremedlem og markedsleder 

10.5 Kontrollkomité med minst to medlemmer og ett varamedlem 

10.6  Valgkomité med leder, minimum to medlemmer og ett 

varamedlem. 

10.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene 

 

Innstilling  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne representanter ved behov 

Vedlegg til sakslisten 

Valgkommiteens innstilling til styret  

Lovnormen  

 

 

 

22.mars 2022 

Styret i Ålgård Håndballklubb 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                      


