Til medlemmer i Rosseland Ballkubb
Bryne 15 mars 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Rosseland Ballklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.02.2018
Årsmøtet avholdes den 15. mars 2018 kl 1800 på Rosseland Ballklubb klubbhus
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge ordstyrer
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Styret forslår å øke medlemskontingenten basert på det faktum at klubben ligger bak andre
idrettstilbud i pris. Det er likevel ønskelig at kontingenten skal holde så lavt at breddetilbudet består
og at det ikke skal være en økonomisk belastning å være medlem i RBK.
Forslaget innebærer at følgende kontingent gjøres gjeldende for 2018:
• 4-6 år: kr 550 (500). (Disse har ingen seriespill)
• 7-9 år: kr 650 (600). Seriespill + turnering
• 10-12 år: kr 700 (650). Seriespill, turnering og mer trening.
• Senior: kr 1500
• Passiv: kr 300 (trenere, styret, andre)
Det er valgfritt for trenere å være medlemmer i klubben. For styret er det fra NIF krav om at alle
styremedlemmer melder seg inn i klubben.
Sak 12: Treningsavgifter – RBK har ikke treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Se vedlegg

Sak 15: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap – til valg revisor Tor Alstadseter
Sak 16: Foreta følgende valg (se valgkomiteens innstilling)
16.1
Styreleder
16.2
Nestleder
16.3
Øvrige styremedlemmer
Styremedlem / Økonomiansvarlig (ikke valg)
Styremedlem/ Barneledere (valg)
Styremedlem / Materialforvalter (valg)
Styremedlem / Utleieansvarlig (valg)
Styremedlem / Dugnadsansvarlig (ikke valg)
Styremedlem / Anleggsansvarlig (valg)
Styremedlem / Kioskansvarlig (ikke valg)

16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

Varamedlemmer – ikke valgt pga styrets størrelse
Kontrollkomité med minst to medlemmer – ikke valgt
Styret foreslår gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Leder av valgkomiteen – Thomas Røed (valg)
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen.
Styrets forslag:
Bjørn Erik Ualand (valg)
NN

16.9

Varamedlem til valgkomiteen - Trine

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Idrettslagets årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité
Med vennlig hilsen
styret i Rosseland Ballkubb
(Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og sist oppdatert 24.02.2017)

