
ÅnsvrØTu r REr\DALEN TDRETTSLAG 20tg

Tirsdag 12. mars kl. 1900

Øiseth Hotell.

l. God§enne de stemmeberettigede.

l6 frammøtte stemmeberettigede ble godkient

2. God§enne innkallingen og saksliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2il eunderskrive protokollen.

Nina Kværness ble valgt som ordstyrer

Hilde Nystuen ble valgt som sektrær

Monica Bruun Bjørl e og Per Skau skriver under protokollen

4. Laget og gruppene sine årsmeldinger.

Vedtak: Årsmeldingene ble giennomgått og godkjent

5. Laget og gruppene sine regnskap.

Yedtak. Regnskap ble gjennomgån og godsent

6. Innkomne saker og forslag.

Ingen saker har kommet inn, så punktet bortfaller.

7. Medlemskontingenten for 2020.

Det ble økt fra kr. 400 til kr. 500,- for familie i 20t g gjeldende fra2019.

Det er nå forslag på å endre til kr. 200,- pr. person (både voksne og barn) og familiemedlemskap
er uendret (kr. 500,-) gjeldende fra2020.

vsdlak



Forslaget ble enstcnrmig vtxltatt

8. Vedta lagcts og gruppenes budsjett, med arbeidsplaner.

- Dugnad på Kvæmasoddcn daro avklarc.s mcd tbtballgruppa

- Fotballgnrppa tar kotrtakt merl Brenna Vel vetlrorende muliglret I'trr å bruke huset dcr sorn kiosk.

- Undcr skigruppa kan vedlikehold av nraskiner strykes da de ikkc lenger har.skuter.

- 10. nrai skal turgruppa ha fellcxtur til Vrx;lckletrcn. I juni tur sammcn med Barnas Tur{ag, og tur
med Historielaget i løpet av sommeren.

lnnspill på at renteinntekter må sjckkes ut.

Vcdtak:

Årbeidsplan godkjmnes mal innspillene sorn korn i rnatet.

Buds.jett godkjenncs.

9. Behandle lagets organisasjonsplan.

Fonlag på lblgerrtle endring i organisas-iorrspian 301?-2020:

Lcder og nestletler skal ikke vær'e pii valg samtidig og ledere av urrtlergruppene velgcs fir 2 år, det
sarrrne gjcldcr leder og ncstlcdcr lbr hovcdlagcr.

lnnspill på at styrct bcs onr å sc på organisasjonsplancn i 2019 mcd miilscrting onr å slankc
organi.rasjonen.

vcdtak: ii

Forslagct på undringcn i orgarisasjonsplancn v*dtas rned I -5 mor I slclunrc.

l0.Valg

Valgkonritccns fbrslag til innstilling ril årsmørcr blc lagt liam av valgkomirccn. Lcder av
tirtballgruppa cr ikkc på plass og må velge-s på ct ckstraordinært årsmøtc. Valgkomirtn likk tiist til
lbr pårkc, til å komrne med en titbakemelding.

Vedtak:

Valgkomirccns innstilling ble vcdtatt
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