
Protokoll årsmøte 14.03.2023 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

Protokoll fra årsmøte i Mjøs-Cross MXK 

14.03.2023 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 11 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. 

Følgende hadde ordet i saken: Ordstyrer 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent 

Sak 2 og 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Saksliste er godkjent 

Forretningsorden er godkjent - Ole Kristian Nygårdsmoen er dirigent. 

Innstilling: 

Forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 
min. tredje gang. 

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov. 
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt 
opp til votering. 

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 
antall stemmer for og imot. 
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Vedtak: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

sa'k 4 -5 Velge dirigent(er}/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskriv 

protokollen 

Innstilling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vedtak: 

Som dirigent(er)/ordstyrer(e) ble Ole Kristian Nygårdsmoen enstemmig valgt/valgt med 11 
for og O stemmer imot. 

Som referent(er) ble Ole Kristian Nygårdsmoen enstemmig valgt/valgt med 11 for og 0 
stemmer imot. 

Til å underskrive protokollen ble Ottar Nordsletten og Ole Nord lien enstemmig valgt/valgt 
med 11 for og O stemmer i mot. 

Sak 7. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

Innstilling: 

Årsberetningen for 2023 godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. /11 stemmer for og O stemmer mot. 

Årsberetningen for2023 vedtas. /med følgende tilføyelser: 
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Sak 8. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Innstilling: Regnskapet godkjennes med retting av fordelings beløp inntekt fra løp I 
startavgift. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. /11 stemmer for og O stemmer mot. 

Regnskap for 2023 er godkjent. 

Sak 9. Behandle forslag og saker 

Sak 9. Innkommende forslag: 

Sette opp gjeldende liste med aktivitets/eder for hver måned. - (flere som tar kurset?) 

Forslag om Messenger gruppe -varsle om aktivitetsleder kurs - 

Opprydding i utlåns klær/utstyr/Opprydning ute, male, nytt huskestativ etc. 

Sjekke om vaskeri - fjerne huskestativ - nytt vindu kiosk. - styret tar dette videre 

Bedre vilkår for dem som deltar på dugnad. 

Styret jobber med alternativer i løpet av året. 

Klubbklær 

Styret utarbeider logo og priser på klær. 

Mjøscross banner, for eventuell reklamering ved forskjellige arrangementer 

Sjekke om spons støtte osv. 

Oppdatering av nettside/evt. Facebook. 

Styret jobber MED FB og hjemmeside 
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Sak 10. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: Medlemsavgift settes til 200,- for familie medlem~- for junior ogffi- senior. 
Følgende hadde ordet i saken: Syret er enig. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. /11 stemmer for og 0 stemmer mot. 

Sak 11. Fastsette treningsavgift 

Årskort barn - 500 ellers ingen endring 

Enstemmig vedtatt. /11 stemmer for og 0 stemmer mot. 

Sak 12. Utgått 

Sak 13. Vedta idrettslagets budsjett 

Innstilling: 

Budsjett for 20123 godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Styret samlet var enig. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt./11 stemmer for og 0 stemmer mot./Forslaget vedtatt med følgende 

endringer: 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Ingen endring fra 2022. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. /11 stemmer for og 0 stemmer mot./Forslaget vedtatt med følgende 

endringer: 
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Sak 15. Valg 

Se lovnormens§ 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i§ 5 og 
valgbarhetsbestemmelsene i§§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode 
fram til nese årsmøte eller for den tid som loven fastsetter. 

Forslag til leder: 

Ole Kristian Nygårdsmoen 

Følgende hadde ordet i saken: ... 

Vedtak: 

Enstemmig valgt. /11 stemmer for Ole Kristian Nygårdsmoen 

Ole Kristian Nygårdsmoen ble valgt til leder. 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Camilla Nordlien 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vedtak: 

Enstemmig valgt. /11 stemmer for Camilla Nord lien 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer til styret: 

Anita stiller til gjenvalg 

Veronica Lindberg er foreslått fra benk. 

Vedtak: 

Veronica Lindberg er valg med 11 mot 0 

Valgkomite forslag Pål Erland Kvistberg og Leif Kristian Arnestadsveen 

Vedtak: 

Valgt enstemmig 
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Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Et alternativ kan være at styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting 
og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 

Bruk da følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styretfullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjons/edd klubben har representasjonsrett. . 

Vedtak: 

Styrer utpeker representant til å representere klubben på. 

Diverse: 

Førernes representant ble enstemmig valgt til Joakim Bølviken 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. 

[signatur av person valgt til å undertegne] [signatur av person valgt til å undertegne] = 
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