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DAGSORDEN  

ÅRSMØTE 26.MAI 2020 (Clarion Hotel The Edge) 

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB 2020 

 
Tid: 26. mai 2020 kl. 19:00 -  

Sted: Clarion Hotel The Edge 

Stemmeberettigede: 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst en måned, 

og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr NIFs lov paragraf 2-5.  

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

 

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  
Forretningsorden Tromsø Ishockeyklubb: 

 

1.  Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent.  

2.  Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme 

sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 

minutter 1. gang og 2 minutter 2. og 3. gang.  

3.  Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er 

tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 

sakslisten.  

4.  For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de 

avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger 

benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av 

avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen 

føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller 

ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt.  

5.  Det velges to representanter (desisorer) til å undertegne protokollen 

sammen med referent. 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling, saksliste og forretningsorden.  
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Sak 3: Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å 
underskrive protokollen  
 

Dirigent:  

Sekretær:  

Underskrive protokollen:  

 

Sak 4: Behandle årsmelding for 2019 
Vedlegg 1: Årsmelding 2019 

 

Årsmeldingen gjelder kalenderåret 2019 (dvs. siste del av sesongen 2018/2019 og første del 

av sesongen 2019/2020), og samsvarer dermed med avlagt regnskap.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2019. 

 

 

Sak 5: Behandle regnskap for 2019  

Vedlegg 2 og 3. Regnskap for 2019 og revisorberetning 2019. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2019. 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker. 
 

Forslag nr 1 

 
Forslagsstiller: Styret 

Honorering av dommere i forbindelse med seriespill i nasjonal serie er en stor utgift for 

klubben, ettersom klubben har få egne dommere og dermed er avhengig å få dommere fra 

Sør-Norge. Styret foreslår å doble honoraret for klubbens dommere som et ledd i øke 

rekrutteringen av nye dommere i Tromsø ishockeyklubb.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner dobling av dommerhonorar for klubbens dommere. 

 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent  
  

Gjeldende satser for medlemskontingent er som følger: 300,- for kalenderåret (barn, unge, 

voksne). Styret foreslår å opprette et familiemedlemskap på kr 500 pr år.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner sats for medlemskontigenten. 

 

Sak 8: Budsjett for TIHK 2020 
 

Vedlegg 4. Budsjett 2020.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2020.  
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Sak 9: Behandle organisasjonsplan 2020 
Vedlegg 5: Organisasjonsplan 2020 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar den fremlagte organisasjonsplan fra 2020. Planen må 

være dynamisk der klubben kan fremlegge endringer og tillegg når utviklingen krever det.  

 
 

Sak 10: Valg  
 

Valg av: 

a. Leder  

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

c. To revisorer. 

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

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 

stemmetall. 

 

Styret for 2020: 

 

Medlemmer: 

 

Arild Hausberg             På valg 

 

Bjørn Olav Brandsdal        På valg 

 

Carite Fønnebø                  På valg 

 

Eirik Evensen    På valg 

 

Ingvild Grunnvåg            Ikke på valg 

 

Kim Eriksen                     Ikke på valg 

 

Varamedlemmer: 

 

Gro Hauglid                     På valg.  

 

 

 

 

 

Revisorer: 
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Åse Krane     Gøril Bertheussen 

 

 

 

Valgkomité: 
John Johnsen (leder) 

Kristin Lindquist 

Simen Andersen 

Vara: Ole Jensberg 

 

 

 

Referent: …………………….. 
 

 

 

 

………………        ………………….. 

         

Desisor          Desisor 

Dato                                                                                                               Dato 

 

 


