Innkalling til
Årsmøte 2020
Rogaland Rideklubb
Torsdag 28. mai, kl. 19:00 i Rytterstua

Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2020
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 4. Behandle klubbens årsberetning for 2019
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2019
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2021
Sak 8. Vedta budsjettet for 2020
Sak 9. Behandle organisasjonsplan for 2020
Sak 10. Foreta valg av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Styremedlemmer
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
e) Statsautorisert revisor
f) Kontrollkomité
g) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
h) Valgkomité

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Tilstede___________ stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Forslag til forretningsordning:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Valgt sekretær skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første
gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett
minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at
strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Vedtak:

Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling: Styret foreslår: Bengt Hope som ordstyrer / dirigent og
Maren Jåsund som sekretær, samt

_____________________ og __________________________ til å signere protokollen

Vedtak:

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning for 2019
Innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes.
Vedtak:

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2019
Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og
kontrollkomiteens beretning legges fram.
Innstilling: Regnskap for 2019 godkjennes.
Vedtak:

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Innkomne saker:
Sak 1: Fra styret: Endring av loven
Innstilling: Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven med foreslått tillegg. Årsmøtet bør videre godkjenne
ny lov (se vedlegg til sak 6) justert etter dette forslaget.
Vedtak:

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2021
Innstilling: Styret foreslår følgende medlemskontingent for 2021:
750,- for enkelt medlem
1000,- for familie
500 – for juniormedlemmer
350,- for rideskoleelever (Dette er inklusiv bladet hestesport p.t. 250,- og styret forutsetter ingen økning i denne
prisen. Hvis pris for hestesport endres, endres kontingent tilsvarende)

Vedtak:

Sak 8. Vedta budsjettet for 2020
Innstilling: Budsjett for 2020 godkjennes
Vedtak:

Sak 9. Behandle organisasjonsplan for 2020
Innstilling: Organisasjonsplan for 2020 godkjennes
Vedtak:

Sak 10. Foreta valg av
a) Leder
b) Nestleder
b) Nye styremedlemmer, ungdomsrepresentant og evt varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) Statsautorisert revisorer
e) Kontrollkomité med to medlemmer og en vara
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Valgkomiteen har bestått av:
Leder – Marion Helland
Medlem – Hanne Økland
Medlem – Bjørn Karstensen
Vara – Ann Kristin Jensen
Valgkomiteens forslag til Hovedstyre er:
Leder – Ove Magnus Bore – Ny, velges for 1 år
Nestleder – Erik Berge– Ny, velges for 2 år
Medlem – Ellen Espedal – Ikke på valg
Ungdomsrepresentant – Maren L. Jåsund – Ikke på valg
Varamedlem – Kari Einarsen – Ikke på valg
Varamedlem – Bjørn Jensen – Ny, velges for 2 år
Vedtak:

Forslag til kontrollkomite:
Medlem – Vigdis Holst – Ikke på valg
Medlem – Petter Fossan – ikke på valg
Varamedlem – Kristine Haaland – ikke på valg
Vedtak:

Forslag til statsautorisert revisor:
Styret foreslår å fortsatt bruke Svein Kåre Eidsnes fra Credo Revisjon as
Vedtak:

Styrets forslag til valgkomite:
Leder – Marion Helland - gjenvalg
Medlem – Hanne Økland - Gjenvalg
Medlem –Ann Kristin Jensen- Ny
Varamedlem – kenneth Ådland - Ny
Vedtak:

Valg av representanter til rytterting og rytterkrets:
Styret ber årsmøte om mandat til å oppnevne disse kandidatene.
Vedtak:

Takk for god innsats i året som har gått, et godt møte og vel hjem!

