
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 
 

 
Styret innkaller til årsmøte i Sagene IF torsdag 24. mars kl. 18. 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalenderåret, har 
vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på 
årsmøtet. 
 

Fysisk eller digitalt møte?  
Styret vil ta denne avgjørelsen på sitt styremøte 15. mars, og gi medlemmene beskjed i forbindelse med 
publisering av sakspapirene en uke før møtet.  

• Hvis pandemien tillater det, så blir årsmøtet avholdt fysisk på klubbhuset. Da er det bare å møte 
opp på klubbhuset kl. 18, det er ingen krav om påmelding i forkant.  

• Om pandemien ikke tillater det, så avholdes møtet digitalt på Google Meet, og da må du:  
o Melde deg på innen 24. mars kl. 12 via iSonene her.  
o Trykke på denne lenken for å bli med i møtet: https://meet.google.com/cec-zyhb-gjm  

 

SAKSLISTE 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen. 
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
4. Behandle årsberetning for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. 
5. Behandle regnskap for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. Herunder styrets økonomiske 

beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
6. Behandle forslag og saker. 

a. Sagene IFs strategi 20122- 2024 
b. Innkomne forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent for 2023, og treningsavgifter for alle avdelingene for 2022. 
8. Vedta budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022- 2024 for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta valg av: 

a. Styret med leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 1 styremedlem under 26 år, og minimum 2 
varamedlemmer. 

b. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (Avdelingsrepresentanter til 
styret, og avdelingsledere) 

c. Kontrollutvalg (Leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem) 
d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd en har representasjonsrett. 
e. Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem). 

11. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
Program etter møtet:  

• Utdeling av prisen” Årets stjerne i stripe 2021” 

• Sosialt (hvis pandemien tillater det) 

Forslag som ønskes behandlet under pkt. 6 b) på årsmøte må sendes til daglig leder 
(post@sageneif.com) senest 10. mars (2 uker før møtet). 
 

Fullstendig sakliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene ila 17. mars (1 uke før 
møtet), de publiseres her: https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet 
 

Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen Styret 
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