ÅRSMØTE 2018
TIDSPUNKT:
14.03.2017 kl 18:00

STED:
Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb

Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Ingen saker er mottatt til behanling
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a)
Leder og nestleder *)
b)
4 styremedlem og 3 varamedlem *)
c)
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)
To revisorer.
e)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f)
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

*) Valgperioden for styres faste medlemmer er er 2 år. På valg i 2018 blandt styets faste
medlemmer er nesteleder og to styremedlemmer.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettige
Alle medlemmer har møterett på årsmøtet
For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år og ha vært medlem av HAK i misnt en måned
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Årsmøtet er vedtaksfør ved minimum 7 fremmøtte.

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Innkalling ble lagt ut på klubbens facebookside, klubbens hjemmeside samt med oppslag i klubbhuset
den 14. februar 2018. I innkallingen sto det informasjon om frist for innmelding av saker. Innen
fristen var det ikke kommet inn saker fra andre enn styret. Det er heller ikke mottatt saker etter
fristen.
Sakspapirer ble gjort tilgjengelig få klubbens hjemmeside den 07.03.2018.
På klubbens facebookside ble det henvist til klubbens hjemmeside for sakspapirer.

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive
protokollen
Det skal i hht lov for HAK velges dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive
protokollen.

Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning
Årsberetningen er lagt ved som eget dokument

Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskapet ligger ved som eget dokument
Revisjonsberetning blir fremlagt på møtet.

Sak 6 Behandle forsalg og saker
Det er ikke kommet noen saker til behandling

Sak 7: Fastsette medlemskontingent
På sist årsmøtet ble medlemskontingenten for 2018 fastsatt. Det er derfor
medlemskontingenten for 2019 som skal fastsettes nå.

Sak 8: Vedta budsjett for 2018
Forslag til budsjettet ligger ved som eget dokument

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Organisasjonsplanen ligger ved som eget dokument. Styret har gått gjennom
organisasjonsplanen og foreslår endringer knyttet til registering av ny heis.
Organisasjonsplanen ble sist behandlet og vedtatt på årsmøte i 2017.

Sak 10. Valg
Det skal foretas følgende valg:
a)
Nestleder (leder er valgt for 2 år i 2017)
b)
2 styremedlem og 3 varamedlem (to styremedlemmer er valgt for 2 år i 2017)
c)
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)
To revisorer.
e)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f)
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
For punkt c) har ikke HAK noen andre posisjoner som skal velges.
For punkt e) anmodes det om at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter.

