
Til medlemmene i Sandnes Judoklubb

10.02.20 Sandnes

Innkalling til årsmøte 2020 i Sandnes judoklubb torsdag 12.03.20, klokken 18.30
Sted:Sandnes Kampsportsenter, møterom

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til styret senest 14 dager før årsmøtet.
Email: sandnesjudoklubb@gmail.com og merkes med ‘Saker til årsmøtet 2020’.

Interesse for posisjoner på valg meldes til valgkommite senest 7 dager før årsmøtet:
Email: rolf.kristoffersen@me.com og merkes med ‘Valg SJK 2020’

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet. Og legges ut følgende plasser:
- www.sandnesjudo.no
- Spond App
- Facebook

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med
mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal
begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til
nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret
pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter,
mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret
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Sakliste for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding og styrets økonomiske beretning

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg av nytt styret.

a) Leder

b) Nestleder

c) Kasserer

d) 4 Styremedlemmer

e) 2 Varamedlemmer

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

g) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(Tidligere revisor)

h) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

i) Representanter til ting og møter i de organisasjoner SJK er tilsluttet

Med vennlig hilsen
Styret


