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1. Godkjenne de stemmeberettigete 

På et årsmøte så kan deltakerne ha stemmerett, forslagsrett og talerett. 

Stemmerett 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. IL Bever'n lov§ 3 (1). 

Forslagsrett 

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representanter har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Talerett 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet. 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 

Innkallingen til årsmøtet ble gjort kjent på www.ilbevern.no den 06.10.2017. 

Saksliste og årsmøtepapirer ble gjort tilgjengelig på www.ilbevern.no én uke før årsmøtet, 

17.10.2017. 

2.1. Forretningsorden 

• Årsmøtedeltakere forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer 

enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 5 

minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan 

dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning 

av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Årsmøtedeltakere som forlanger ordet 

til FORRETNINGSORDEN – har 1. min. taletid 

• Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Forslag må leveres skriftlig 

til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke 

framsettes/trekkes etter at strek er satt. 

• Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de 

unntak som loven fastsetter. Avstemningene skjer ved håndsopprekning. 

• I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og 

mot. 

• Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive - etter 

årsmøtets avslutning. 

• Årsmøteforhandlingene er offentlige. 

• Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde. 
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3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive 

protokollen 

4. Behandle forslag og saker 

Gjeldende lov for IL Bever'n er til enhver tid å finne på https://ilbevern.no/organisasjon/il-

beverns-lov/. 

Se Vedlegg 1 – IL Bever’n lov. 

4.1. Endring IL Bever’n lov 

Lovens endringer blir presentert. 

Følgende signifikante endringer er foretatt fra fjorårets vedtatte lov: 

• §15 (10a) Fjernet fotnote ang at nestleder ikke trenger å velges på årsmøtet, men 

kan være en av de styremedlemmene som velges inn. Dette endres til å være ihht 

lovnormen som er utarbeidet av idrettskretsen. 

• §15 (10b) Endret til å være eksakt hvordan styresammensetningen skal være. 

• § 23 Paragraf for konflikthåndtering er etter råd fra idrettskretsen fjernet og flyttet til 

organisasjonsplanen. 

5. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Gjeldende organisasjonsplan er til enhver tid å finne på 

https://ilbevern.no/organisasjon/organisasjonsplan/. 

Se Vedlegg 2 - Organisasjonsplan. 

Organisasjonsplanens endringer blir presentert. 

Følgende signifikante endringer er foretatt fra fjorårets organisasjonsplan: 

• Kapittel 15 

o Lagt inn kapittel med retningslinjer for konflikthåndtering, dette er flyttet fra 

loven etter anmodning fra idrettskretsen. 

o Andre kapitler er derfor forskjøvet 

  

https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/
https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/
https://ilbevern.no/organisasjon/organisasjonsplan/
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6. Foreta følgende valg: 

Merk at det skal bare velges representant fra gruppen Langrenn. 

6.1. Hovedstyret 

Gjeldende styreverv i hovedstyret: 

Verv Navn Valg 

Leder Tomas Steiro Sitter 2016-2018 

Nestleder Lars-Ole Aamot Sitter 2017-2019 

Styremedlem (representant 
Langrenn) 

Kandidat: Øystein Skjelbred På valg 

Styremedlem (representant 
Skiskyting) 

Reidar Aasbø Sitter 2017-2019 

Styremedlem (Kasserer) Gunnar Larsen Sitter 2016-2018 

Styremedlem (Sekretær) Christel Næss Østby Sitter 2017-2019 

Revisor1 Nils-Erich Sommer 
Mathiesen 

Sitter 2017-2019 

Revisor2 Kandidat: Ingen Ubesatt 

Varamedlem Rune Bæver Sitter 2017-2019 

6.1.1. Styremedlemmer 

Velges samlet 

7. Vedlegg 

7.1. Vedlegg 1 – IL Bever’n lov 

7.2. Vedlegg 2 - Organisasjonsplan 

 


