
 

  

                                                                                                    

     

 

 

SAKLISTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19/8-20   

 

1. Antall styremedlemmer i fotballgruppen 

Bakgrunn: 

På årsmøte 27/5-20 ble det vedtatt at fotballgruppens styre skulle bestå av 10 styremedlemmer. I ettertid har det 

oppstått et ønske om noe mer fleksibilitet i forhold til antall styremedlemmer. Det er derfor ønskelig at klubben 

benytter $23 i lovene som følger: 

§ 23 Grupper 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres 

og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 

pkt. 13. 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 

årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist 

for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om 

blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av 

årsmøtet.  

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 

idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

Forslag: 

Årsmøtet gir sin tilslutning at Flint Tønsberg AIL benytter $23 i loven når det gjelder antall styremedlemmer i 

fotballgruppen samt at årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne fotballstyret etter forslag på 

kandidater fra fotballgruppen. 

 



 

  

                                                                                                    

Justert forslag: 

Årsmøtet gir sin tilslutning at følgende tekst benyttes i $23 pkt 2a): 

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppenes styreledere og nestledere velges på årsmøtet. 

Gruppene foreslår kandidater til valgkomiteen. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne øvrige 

styremedlemmer til gruppestyrene etter forslag fra gruppenes styrer. 

 

2. Lovendring $16 pkt. 14a 

Bakgrunn: 

Siden det ikke er angitt lengde på valgperioden i $16 pkt. 14a velges alle automatisk for en periode på 1 år. 

Det er ønskelig at lengden på valgperioden økes til 2 år. I tillegg er det ønskelig at fotballgruppen og Flint 

Tønsberg Håndball IL har fast representasjon i hovedstyret. 

 

Forslag: 

Årsmøtet gir sin tilslutning til endring av $16 pkt. 14a slik at denne heretter lyder som følger: 

 

Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlem. 2 av styremedlemmene blir valgt fra 

henholdsvis fotballgruppen og Flint Tønsberg Håndball IL etter forslag fra disse til valgkomiteen. Valgperioden 

settes til 2 år. 

 

 

3. Valg av ubesatte verv 

Styremedlem Hovedforeningen: Gitte Cecilie Langaas Kihl  

Varamedlem Hovedforeningen: Pål Knutsen  

Varamedlem Kontrollutvalget: Elisabeth Seehusen 

 

Valgkomite: Monica Sommerfryd 

Varamedlem valgkomite:  


