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Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Antall stemmeberettigede godkjennes.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Velge dirigent
Styret foreslår Martin Norstrøm

Vedtak: Martin Norstrøm enstemmig godkjent som dirigent.

Sak 3: Velge protokollfører
Styret foreslår Stine Raaden

Vedtak: Stine Raaden enstemmig godkjent som protokoilfører.

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak: Mette Haarr og Frode Ek Skarnes enstemmig godkjent til å underskrive
protokollen.

Sak 5:

Sak 6:

Sak 7:

Sak 8:

Sak 9:

God kjen ne forretn ingsorden

Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.

Godkjenne innkallingen

Vedtak: lnnkallingen enstemmig godkjent.

Godkjenne saklisten

Vedtak: Saklisten enstemmig godkjent.

Behandle idrettslagets årsberetning

Vedtak: ldrettslagets årsberetning enstemmig vedtatt.

Behandle
a) idrettslagets regnskap

Vedtak: ldrettslagets regnskap enstemmig vedtatt.

b) styrets økonomiske beretning

Vedtak: Styrets Økonomiske beretning enstemmig vedtatt.
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c) kontrollutvalgets beretning
Vedtak: Kontrollutvalgets beretning tas til etterretning.

Sak 10: Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
- Et innkommet forslag: Lovendringsforslag fra Kongsvinger ldrettslags styre - valg

510'

Vedtak: lovendringsforslaget enstemmig vedtatt.

Sak 11: Fastsette
a) medlemskontingent på minst kr 50

Styret foreslå r ingen end ri nger i med lemskonti ngent/d riftstilskudd'

Vedtak: Forslag om uendret medlemskontingent/driftstilskudd enstemmig

vedtatt.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Vedtak: ldrettslagets budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Vedtak: ldrettslagets organisasionsplan enstemmig vedtatt.

Sak 14: Velge:
a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

b)

Vedtak: Valgkomit6ens innstilling til styremedlemmer enstemmig vedtatt.

c) Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og L varamedlem
d)

Vedtak: Valgkomit6ens innstilling til kontrollutvalg enstemmag vedtatt.

c) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de

orga nisasjonsledd id rettslaget ha r representasjonsrett

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og

møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

e) Valgkomit6 med leder, 1 medlem og l varamedlem

Vedtak: Styrets innstilling til valgkomit6 enstemmig vedtatt.

Sak 1-5: Signaturrettigheter og fullmakter til disposisjon av konto

Vedtak: Jannicke S. Mykkestue (styreleder) og Mette Haarr (kasserer) gis

signaturrettigheter (i fellesskap) og fullmakter til disposision av konto.

Sa k 1-6: Årsplan/aktivitetsplan
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Vedtak: Årsplan/aktivitetsplan enstemmig godkjent.

Sak 17: Avslutning
styret overrekker en oppmerksomhet til Kent lnge waaler, Kjersti wangen og stine
Raaden som takk for innsatsen.

Kongsvinger 29. mars 2O22

tt^Ko df"*-
Frode Ek Skarnes Mette Haarr
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