Nixies Cheerteam Trondheim

Årsmøte 2020
Del 2 av 2
Dato: 22.06.2021
Kl.: 19:00
Sted: Flatåshallen,
Sosialrom 2. etg.

Styret

Vedlegg:
1. Idrettslagets organisasjonsplan
2. Forslag til forretningsorden
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Sak 1:

Godkjenning av de stemmeberettigede

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og
forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets
lov § 5 til § 8.

Sak 2:

Valg av dirigenter

Styrets innstilling til vedtak: Som dirigent velges Svein Endre Møkkelgård.

Sak 3:

Valg av protokollfører

Styrets innstilling til vedtak: Som protokollfører velges Maria Nathalia Pinto Solberg.

Sak 4:

Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Styrets innstilling til vedtak: Til å underskrive protokollen velges Frida Vikdal og Beate Roald
Aune.

Sak 5:

Godkjenning av innkallingen

Styrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 6:

Godkjenning av saklisten

Styrets innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes.
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Sak 7:

Godkjenning av forretningsorden

Styrets innstilling til vedtak: Forretningsorden godkjennes.

Sak 8 tom. 12: Ferdig behandlet under årsmøtets del 1

Sak 13:

Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Nixies Cheerteam Trondheim har ingen underavdelinger eller grupper med egne
avdelingsstyrer, men er organisert med 4 komitèer (hhv. arrangement, tur, sport, Tr.heim Open)
samt ressurspersonell til ulike spesifikke oppgaver.
Det foreligger pt. ingen planer om endring i komitèstruktur.
Styret velges av årsmøtet og styret utnevner representanter til de ulike komitèene våre – jfr.
vedtektenes §20 andre ledd.
Årsmøtet i fjor ble forelagt idrettslagets detaljerte organisasjons- og strategiplan, samt ga styret
fullmakt til å foreta fortløpende endringer i detaljer så fram dette ikke bryter med de overordnede prinsippene i våre planverk.
Styret oppnevnte høsten 2020 et utvalg som på fritt grunnlag skulle gå igjennom klubbens
organisering, interne regler, prosedyrer etc. Utvalget har lagt ned en betydelig innsats og har
kommet med viktige innspill i forhold til klubbens videre drift. Utvalget har bl.a. sett nærmere på
våre uttaksprosedyrer, informasjon før uttak, tilstedeværelse under laguttakene, retningslinjer
for opptak fra andre lag ila. sesongen og sammensetning av sportslig komite. Det vil være
naturlig at det nye styret vurderer og evt. implementerer innspillene og anbefalingene fra
utvalget i våre planverk. Det vil bli gitt en kort redegjørelse under årsmøtet.

Styrets innstilling til vedtak: Idrettslagets organisasjonsplan som vist i vedlegg 1 vedtas.

Sak 14:

Valg

Årsmøtet må bl.a. velge styre, 2 revisorer og valgkomitè for kommende år, jfr. §16 i vedtektene.
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Saksgang:
1. Valgkomitèen fremmer innstilling av nye styremedlemmer.
2. Styret fremmer innstilling av ny valgkomitè og valgte revisorer.

Leder, nestleder og sportslig leder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Valgkomitèens innstilling:
Funksjon / rolle

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Periode

Leder

Svein Endre Møkkelgård

Nestleder

Silje Fuglaas-Hahn

2 år

Styremedlem

Kristin Tellefsen

2 år

Styremedlem

Maria Nathalia Pinto Solberg

Styremedlem

Tonje Mandal

2 år

Styrem./sport

Arve Ottem

1 år

Første vararepr.

Jon Inge Høvik Aas

1 år

Andre vararepr.

Nora Hatteland

1 år

Ikke på valg

Ikke på valg

1 år

1 år

Styret konstituerer seg selv.
Utøverrepresentant med møte- og talerett velges av utøverne selv ved sesongstart.

Valgkomite og revisorer:
Styrets innstilling:
Valgkomitè:

Heidi Leistad (leder), Hanna N. Valstad, Hanne
Stene Yilmaz og Anna M. Waade (vara)

Revisorer:

Unni Vikdal + NN

Representasjon ting og møter:
Styrets innstilling:

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd laget/klubben har representasjonsrett.
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Vedlegg 1

Idrettslagets organisasjonsplan
Årsmøtet
Styret
Arrangementskomite

Sportslig komite

Turkomite

Medlemsansv.
Hallansv.

Trondheim
Open

Lisensansv.
Web-ansv.
Materialansv.
Marked
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Vedlegg 2

Forretningsorden under årsmøtet
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren/protokollføreren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje
gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens
navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til
votering.
7. Med unntak av lovendringer (vedtektsendringer) avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av
de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen kan det evt. føres inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med
antall stemmer for og imot.
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