
 
 

Saksliste til årsmøte 2022 
Sola flyklubb 

 
 Saksliste 21.03.2023 

 
 

1 av 2 
 

Til medlemmene i Sola flyklubb. 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 08.02.23. 

Årsmøtet avholdes den 28.03.2023, kl.18.00 i klubbhuset. 

Under følger saksliste for årsmøtet: 

Del 1. Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 

2. Velge dirigent(er). 

3.  Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne forretningsorden. 

6. Godkjenne innkallingen. 

7. Godkjenne saklisten. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle: 

a. Idrettslagets regnskap. 

b. Styrets økonomiske beretning. 

c. Eventuell beretning fra engasjert revisor. 

10. Behandle forslag og saker (se del 0). 

11. Fastsette medlemskontingent. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Foreta følgende valg: 

a. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (se del Del 3). 

b. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

c. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem (se del Del 4). 

14. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. 

varamedlem osv. For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21 
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Del 2. Forslag og Saker 

1. Forslag til endring av alle lovnormer for å samsvare med NIF 

NIFs lovnorm er et minimum for alle underliggende idrettslag. Sola flyklubbs lovnormer (kapitell 8 i 

klubbhåndboken) er gamle og noe utdatert og samsvarer ikke lenger med NIFs lovnormer. For å 

holde denne delen oppdatert er det derfor foreslått å bytte ut alle lovnormene med NIFs lovnormer. 

2. Forslag til vedtekt endring, ref. 8.1 Lov for Sola Flyklubb §11: Valg 

Det står at årsmøte skal velge representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 

tilsluttet. Forslag er at dette slettes og overføres til §14 og at det blir styrets oppgave å finne 

representanter og antall til ting og møter f.eks NLF kaller inn til. 

Dette pga. frist påmelding til NLF ting/seksjonsårsmøte er satt før frist for å avholde årsmøte, samt vil 

forenkle valgkomiteens jobb. Samstemmer med tidligere års vedtak på general forsamling at det ble 

delegert til styret å velge representanter. 

Styrets kommentarer: 

Dette vil dekkes av oppdatering av NIFs lovnormer fra forslag 1. 

Del 3. Valgkomiteens Innstilling til Styret 

Verv Hvem Til valg Periode 

Leder Kjetil Føyen  1 år (gjenvalgt) 

Nestleder Kyrre Fagerhaug Andersen  2 år (nyvalgt) 

Kasserer Geir Gullestad Pettersen  2 år (nyvalgt) 

Sekretær Ivar Andreas Devold  1 år (gjenvalgt) 

Styremedlem Mariell B. Hellem  1 år (gjenvalgt) 

Styremedlem Lars Vagle  2 år (gjenvalgt) 

Varamedlem Terje Kroglund  2 år (nyvalgt) 

Varamedlem Stein Roald Levang  2 år (nyvalgt) 

Varamedlem Kirk Cabral  1 år (nyvalgt) 

Del 4. Styrets Innstilling til Valgkomiteen 

Verv Hvem Periode 

Leder Cato Frøytlog 2 år (nyvalgt) 

Medlem Leiv Malmin 2 år (nyvalgt) 

Medlem Nils Henrik Aarø Hals 2 år (nyvalgt) 

Varamedlem Ingen kandidat - 

  


