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Innkalling til årsmøte 
Leirsund Idrettslag 
 
 
Dato: Tirsdag 6. desember 2016 
Tid: 18:00  
Sted: Klubbhuset Leirsund stadion 
 
Vi ønsker alle vel møtt til årsmøte. Valgkomiteen har på forhånd valgt ut de som skal erstattes i styret 
og verv slik at medlemmene kun skal stemme over de forslag som er fremsatt og eventuelt nye 
forslag fra salen. Årsaken til at årsmøtet er så sent i år er fordi det har vært vanskelig for styret å få 
erstattet Lena Wingaard som leder for Juniorgruppa og derfor også å få en riktig sammensetning av 
et nytt styre. 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å skrive under protokollen. 
4. Behandle lagets årsmelding, herunder også gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets reviderte regnskap. 
6. Innkommende forslag 
7. Forslag fra hovedstyret: 

Hovedstyret foreslår at det lages et tillegg i lagets vedtekter som sier: 
«Den som går ut av hovedstyret i laget velges automatisk inn i valgkomiteen.» På denne 
måten får vi folk i valgkomiteen som kjenner til både styrets arbeid og Idrettslaget. 

8. Fastsette medlemskontingent. 
9. Vedta idrettlagets budsjett 
10. Vedta idrettslagets organisasjonsplan 
11. Valg til styret og ledere til undergrupper: 

Gunnar Solvang  - leder,   på valg for 1 år  (stiller til gjenvalg) 
Idar Endresplass  - nestleder,  på valg (går over i valgkomiteen) 
     - Valgkom. forslag: Lena Wingaard (2 år) 
Håkan Nystrøm   - styremedlem ikke på valg (1 år igjen) 
Jan Ove Ekerhaugen  - varamedlem,  ikke på valg (1 år igjen) 
Ellen Ottosen   - kasserer, ikke på valg (1 år igjen) 
Eirik Paulsen (skigruppa) - leder,  på valg (stiller 2 nye år) 
Lena Wingaard (juniorgruppa)  -  leder,  på valg (slutter) 
     - Valgkom. forslag  Geir Vik ( 2 år) 
Ny materialforvalter og økonomi for juniorgruppa – Marianne Killi 

12. Avslutning 
 
Årsmøte dokumenter med regnskap og årsmeldinger er tilgjengelig på idrettlagets hjemmeside 
www.leirsund-il.no  
 
ENKEL SERVERING MED LITT KAFFE OG KAKER! 
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