
  
 

ÅRSMØTE I ØYANE IDRETTSLAG - 2019 

Øyane Idrettslag avholder ordinært årsmøte mandag 4. mars 2019 kl: 19:00. Møtet blir avholdt i 
idrettslagets lokaler på Roaldsøy Skole. 
  
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest mandag 18. februar 2019. Årsmøtesaker kan 
meldes inn på e-post: orefseth@me.com eller på telefon til styrets leder på 97 15 77 84. 
Oppdatert sakliste vil bli gjort tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside fra 25. februar 2019. 
Idrettslagets hjemmeside: www.øyane.no 

Foreløpig sakliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 

a) Endring i styresammensetning 
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
10. Foreta følgende valg: 

a) 4 styremedlemmer og ett varamedlem. 
b) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomite med 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

For styret i Øyane Idrettslag 

Øystein Refseth, styreleder 

Vedlegg: Valgkomitéens innstilling 



Valgkomitéens innstilling 2019 

Verv 2018 Forslag 2019

Leder Øystein Refseth Øystein Refseth (ikke på valg)

Nestleder Ann Therese Larsen Roy Gunnerød (ny på valg, 2 år)

Sekretær Anette Bruvik Sinnes Anette Bruvik Sinnes (ikke på valg)

Kasserer Eileen Høyvik Dan Eldar Lunde (ny på valg, 2 år)

Styremedlem Knud Jonassen Knud Jonassen (ikke på valg)

Styremedlem Ivar Saga Trane Ivar Saga Trane (ny på valg, 2 år)

Varamedlem Roy Gunnerød Eileen Høyvik (ny på valg, 2 år)

Revisor Trond Rosnes Trond Rosnes

Valgkomité 
(innstilling fra styre)

Lars Gaute Østebø (leder) 
Lars Gravdal (medlem) 
Tom Heine Tysse (medlem) 
Torger Gimre (varamedlem)

Lars Gaute Østebø (leder) 
Lars Gravdal (medlem) 
Tom Heine Tysse (medlem) 
Torger Gimre (varamedlem)

Representanter til ting 
og møter i 
organisasjonsledd, iht § 
15-11 (e) i ØILs lov. 
Innstillingen er at 
årsmøte gir styret 
fullmakt til å oppnevne 
representantene. 
Styret vil følge 
prinsippene beskrevet i 
høyre kolonne.

Generelt: 
Styret vil benytte denne rekkefølge til å oppnevne representanter 
til generell representasjon: 

1. Leder 
2. Nestleder 
3. Sekretær 
4. Kasserer 
5. Styremedlem 

Der hvor det kan/skal være to representanter skal det være én av 
hvert kjønn, i rekkefølgen over for øvrig. 

Avdelings spesifikt: 
Styret vil oppnevne avdelingsledere som representanter for sine 
respektive organisasjonsledd. 


