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Mal   Protokoll årsmøte 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

Protokoll fra årsmøte i <klubb, sted og dato for årsmøte> 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Tilstede … stemmeberettigede ved starten av møtet. 

Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til stede ved starten 

av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormens § 6. 

Følgende hadde ordet i saken: <navn på dem som har hatt innlegg/uttalt 

seg om saken> 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) 

Forslag til foretningsordning: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De 

valgte sekretærene skriver protokoll. 
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden 

begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og 
tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett 
minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for 

talelisten etter behov. 
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye 

forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til 
votering. 
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Følgende tillegg ble gjort til saklisten. 

Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes og om saklisten 

godkjennes. Eventuelle tillegg til saklisten må føres inn her. Endringer på 

denne kan kun gjøres under denne saken på årsmøtet. Se for øvrig 

lovnormens § 13 om innkalling, vedtaksførhet etc. 
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 Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

Forretningsordning sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres. Hvor mye 

folk kan snakke og hvordan forslag skal legges fram. 

 Følgende hadde ordet i saken: <navn på dem som har hatt innlegg/uttalt 

seg om saken> 

 

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 

representanter til å underskrive protokollen 

Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) 

Følgende hadde ordet i saken: <navn på dem som har hatt innlegg/uttalt 

seg om saken> 

Vedtak: 

Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble <navn> enstemmig valgt/valgt med … 

(antall) for og (antall) stemmer i mot. 

 Som sekretær(er) ble <navn>  enstemmig valgt/valgt med … (antall) for 

og (antall) stemmer i mot. 

 Til å skrive under protokollen ble <navn> og <navn> enstemmig 

valgt/valgt med … (antall) for og (antall) stemmer i mot. 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle 

gruppeårsmeldinger 

Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) 

Årsberetningen for <årstall> godkjennes. 

 Følgende hadde ordet i saken: <navn på dem som har hatt innlegg/uttalt 

seg om saken> 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt./… stemmer for og … stemmer mot. 

Årsberetningen for <årstall> vedtas./med følgende tilføyelser: 

 (Har klubben grupper skal disse inngå som hele klubbens årsberetning)  

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
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 Hele klubbens årsregnskap med resultatregnskap, balanse og noter skal 

behandles, herunder skal også revisors beretning og eventuelt 

kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om 

regnskap, revisjon, budsjett mv. 

 Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) 

Følgende hadde ordet i saken: <navn på dem som har hatt innlegg/uttalt 

seg om saken>  

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt./… stemmer for og … stemmer mot. 

 Regnskap for <årstall> er godkjent. 

 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

Sak A. 

(Dette er saker som styret vil fremme eller som er meldt inn til styret før 

fristen (to uker før årsmøtet), eller som har blitt satt opp på saklisten 

under sak 2.) 

Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak eller styrets innstilling 

til forslag innkommet fra andre) 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt./… stemmer for og … stemmer mot. 

 

Sak B.  

osv. 

  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: 

Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til XX kr. (Styret lager 

gjerne et forslag til vedtak) 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt./… stemmer for og … stemmer mot. 
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Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

Innstilling: 

Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også 

gruppene. Se for øvrig lovnormens § 12 vedrørende budsjett.   

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot./Forslaget 

vedtatt med følgende endringer: 

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Under dette punktet behandles hvilke undergrupper klubben skal ha. 

Klubbens interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne 

organer behandles her. (Eks: hyttekomité, foreldregruppe, velferdskomité 

og lignende.) 

 

 

Sak 10. Valg 

Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, 

kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-

8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram til neste 

årsmøte eller for den tid som loven fastsetter. 

 

 a) Valgkomiteens innstilling på leder: 

 <Navn> 

Vedtak: 

Enstemmig valgt./… stemmer for <navn> og … stemmer <navn>.  

Ved flere kandidater må det oppgis antall stemmer hver kandidat får. 

<Navn> ble valgt til leder. 

 

 b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

 <Navn> 

Vedtak: 
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Enstemmig valgt./… stemmer for <navn> og … stemmer <navn>.  

Ved flere kandidater må det oppgis antall stemmer hver kandidat får. 

 <Navn> ble valgt til nestleder. 

 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og 

varamedlemmer til styret: 

Vedtak:  

Enstemmig valgt./Ved flere kandidater må det oppgis hvor mange 

stemmer hver kandidat får og eventuell stemmeprosess oppgis. 

 

 <Navn> ble valgt til styremedlemmer. 

 <Navn>  ble valgt til varamedlemmer. 

 

 d) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 

 Vedtak: 

 <Navn> og <navn> ble valgt til revisorer. 

   

 e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og 

møter: 

- Klubbens representant til  

- Klubbens representant(er) til ulike særkrets/-regionsting 
 

Vedtak: 

<Navn> ble valgt til å representere klubben på <tinget eller møtet> 

Et alternativ kan være at styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne 

representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er 

tilsluttet. 

 

Bruk da følgende forslag til vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og 

møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 
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 f) Styrets innstilling på valgkomité: 

Vedtak: 

<Navn> ble valgt til leder. 

<Navn> og <navn> ble valgt til medlemmer. 

<Navn> ble valgt til varamedlem 

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.  


