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Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i 
Bogafjell Idrettslag 
 

Til Medlemmer i Bogafjell idrettslag                          15.03.2023 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av styret i Bogafjell IL sendt ut den  

26.januar 2023 

 

Sted:    Bogafjellhallen 

Dato og tidspunkt:  22.mars kl. 1900 

 

Sakliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Valg  

a) Kontrollkomitè 

b) Valgkomitè 

c) Styreleder 

d) Nestleder 

e) Styremedlemmer 

10. Informasjonssaker 

11. Pokalutdeling - Fotball 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til 

dette årsmøtet.  

Med vennlig hilsen 

Styret  
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Saksliste med innstillinger og detaljer til årsmøte 

 

Nedenfor følge utfyllende sakliste med innstillinger og detaljer. 

Årsberetning, regnskap, budsjett. 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
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 og 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 avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak 
med antall stemmer for og imot. 

 
Styret ønsker å legge på en sak under punkt 6 til tross for at det ikke er meldt inn på korrekt 
måte. Dette gjelder fullmakt til å velge revisor. 
 

Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Innstilling:  

Dirigent: Kjell Inge Oftedal. Referent: Kathrine Knutsen.  

I tillegg velges 2 medlemmer som er tilsted på årsmøte til å underskrive protokoll.  



 
 

 
 

 
         . 

 
www.bogafjellil.no          

 

 

 

 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 

 Innstilling:  

Årsmøte godkjenner årsberetninger som er fremlagt. 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Innstilling: 

Årsmøte godkjenner Bogafjell sitt regnskap for år 2022 med bakgrunn i rapporten  

utarbeidet av Kontrollutvalget for 2022.  

 

Sak 6. Behandle forslag og saker 

6.1 Orientering Fotball G19 – Presenteres for årsmøtet 

6.2 Presentasjon av roller og ansvar i klubben – Presenteres for årsmøtet. 

6.3 Mandat oppdatering sportsplan fotball 

I sportsplanen punkt 1.2 står det «sportsplanen skal gjennomgås og 

godkjennes av årsmøtet». Vi ønsker at sportsplanen skal være et aktivt 

dokument som alltid ligger så tett opp mot klubbens verdier og visjoner som 

mulig. Når det oppdages feil eller urealistiske målsetninger så er det ugunstig 

at endringer kun kan gjøres hver mars måned. Fotballutvalget og hovedstyret 

ønsker derfor å endre punkt 1.2. 

 

Innstilling til ny ordlyd på punkt 1.2: 

«Sportsplanen skal godkjennes av styret» 
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Sak 7. Fastsette medlemskontingent & treningsavgift 

Dagens satser kan leses på nettsidene: 

https://bogafjellil.no/medlemsservice/medlemskontingent-og-treningsavgift/ 

 

Innstilling: 

Som følge av den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet er styrets innstilling 

å beholde medlemskontingent og treningsavgift på samme nivå som 2022. 

 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

 

Innstilling: 

Årsmøte godkjenner Bogafjell IL sitt budsjett for 2023. 

 

Sak 9. Valg 

 

9.1 Valgkomiteens innstilling på styreleder: 

 Kjell Inge Oftedal 

 

9.2 Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Eirik Hana 

 

9.3 Valgkomiteens innstilling på øvrige styremedlemmer: 

Åse Østad, Leder fotballutvalg 

Kathrine Knutsen, Leder håndballutvalg 

Stian Pedersen, Økonomiansvarlig 

Jorunn Hjelmtveit Ims (Ny) 

Tsegezeab Kiros (Ny) 

 

Varamedlem: Ragnhild Brueland 

https://bogafjellil.no/medlemsservice/medlemskontingent-og-treningsavgift/
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9.4 Styrets innstilling på kontrollutvalg: 

Thomas Veseth Saue 

Torfinn Oftedal 

Varamedlem: Odd Inge Rødland 

 

9.5 Styrets innstilling på valgkomite: 

Leder: Lars Blåsternes 

Helene Eikenes 

Frode Ree 

Varamedlem: Vibeke Alvestad 

 

 

Sak 10. Informasjonsaker 

● Orientering fra Daglig leder 

 

 

Sak 11.  Pokalutdeling fotball  

 


