INNKALLING OG SAKLISTE TIL SKRIFTLIG ÅRSMØTE I TREUNGEN IDRETTSLAG

Det blir i år skriftlig årsmøte pga koronaepedemien. Sakliste blir lagt ut på heimesida.
Innkalling blir annonsert på facebook, heimesida og i Vest-Telemark Blad.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen merknader til dette.
2. Val av to til å underskrive protokollen
Unni Løken og Frank Bakken
3. Årsmelding for 2019
Leiar Elin la fram årsmelding som er godkjent i styremøte på messenger.
Årsmelding legges fram for årsmøtet.
4. Rekneskap for 2019
Revidert regnskap gjennomgått og vedtatt i styremøte.
Regnskap legges fram for årsmøtet.
Framlegg til vedtak: Regnskap godkjennes som forelagt.
5. Budsjett for 2019
Forslag til budsjett legges fram for årsmøtet.
Det er eit enkelt budsjett i år for alt av aktivitetar og arrangement har blitt stoppa
pga korona og ein veit ikkje korleis det blir resten av året.
Framlegg til vedtak: Budsjett godkjennes som forelagt.
6. Val av
- Styre:
Framlegg til nytt styre:
Elin Fjalestad, leiar
Salah Eddine Sekkah

Unni Løken, nestleiar
Roy Åge Homme
Morten Solberg
Olav Gaastjønn Tveit
Anita Haugstad Haugsjå (ny)
Steinar Jørgensen (ny)
-

Valnemnd:
Harald Valle, Marianne Vrålstad og Jørgen Grundt
1 revisor:
Hølje Haugsjå
Framlegg til vedtak: Valnemndas forslag til nye verv vedtas.

7. Utmelding av volleyballgruppe Norges Volleyballforbund
Styret ser det som lite behov å være medlem der og betale mange tusen i kontingent
i året når ingen driv aktivt.
Framlegg til vedtak: Treungen IL melder seg ut av Norges Volleyballforbund.
8. Medlemskontigent
For å lette arbeidet med fakturering, kan mi nå gjere det enkelt og greit gjennom
MinIdrett. Alle medlemmer er registrert der nå og nye må melde seg inn.
For å gjere det enklast mogleg, kan mi ikkje ha familiekontigent som mi har hatt til
nå.
Styret har følgande framlegg til vedtak: kr 200 for voksen, kr 100 for barn. Ingen
rabatt el familiekontigent.
Fakturering av medlemskontigent skjer gjennom MinIdrett.

9. Eventuelt
Ingen innkomne saker.
Merknader til årsmøtet må gjevast innan 2. juni til leiar Elin Fjalestad, tlf 93877906

