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Vestbyen IL Svømming  
 
 
   

Ekstraordinært årsmøte 2020 
 
I henhold til Lov for Vestbyen IL Svømming, (vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019) § 18 
innkalles alle medlemmer med dette til ekstraordinært årsmøte i Vestbyen IL Svømming. 
 
Møtedato/tid:  03.09.2020, kl 18.00   
Møtested: Digital plattform    
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 01/2020 Godkjenning av de stemmeberettigede ..................................... 2 

Sak 02/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste ....................................... 2 

Sak 03/2020 Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive 
protokollen ...................................................................... 2 

Sak 04/2020 Valg av styremedlemmer ...................................................... 3 

Sak 11/2020 Valg av valgkomite ............................................................. 4 

 
 
 
 
 
Trondheim 27.08.2020 
 
 
Vestbyen IL Svømming 
Dagfinn Bell (sign) 
Styreleder  
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Sak 01/2020 Godkjenning av de stemmeberettigede 

 
Saksopplysninger: 
Jf § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v,  
Man må være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene (betalt medlemskontingent) for å ha stemmerett og være valgbar.  
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
 
En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 
 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 
årsmøte i idrettslaget. Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til 
idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.  
 

Sak 02/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
Saksopplysninger:  
Jf. § 18 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst minst 2 ukers frist etter vedtak 
av idrettslagets styre eller årsmøtet. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal 
vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av 
innkallingen. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne 
lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte 
på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare 
behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det 
ekstraordinære årsmøtet. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det 
ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, 
om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
 
Medlemmene er innkalt til årsmøte direkte via e-post. Sakliste og nødvendige 
saksdokumenter er gjort tilgjengelig på Vestbyen IL Svømming sin nettside senest en uke før 
årsmøtet.  
 

Sak 03/2020 Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

 
Innstilling til det ekstraordinære årsmøtet: 
Som dirigent velges: Dagfinn Bell 
Som referent velges: Atle Helland  
Som underskrivere av protokoll velges: ………………………….…….. og ……………………………… 
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Saksopplysninger:  
Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem i idrettslaget jf. § 14 Ledelse av 
årsmøtet og § 15 punkt 3. 
 

Sak 04/2020 Valg av styremedlemmer 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 
 

Styrets leder  Dagfinn Bell Ikke på valg, 1 år igjen 

Styrets nestleder  Jarle Nor Velges for 2 år 

Styremedlem Tone Nordvåg Torske Ikke på valg. Ble valgt for valgt for 2 
år på årsmøtet i 2020 

Styremedlem Øystein Handberg Ikke på valg. Ble valgt for valgt for 2 
år på årsmøtet i 2020 

Styremedlem Kjetil Berg Velges for 2 år 

Styremedlem Jørgen Sæter Velges for 1 år. 
Erstatter Robert Jensen som fratrer 
styret etter eget ønske. 

Styremedlem Eli Marie Gustafsson Velges for 1 år. 
Erstatter Herborg Haugen som 
fratrer styret etter eget ønske. 

Varamedlem Atle Helland Ikke på valg. Ble valgt for valgt for 1 
år på årsmøtet i 2020 

 
 
Saksopplysninger:  
 
Årsmøtet skal i henhold til § 15 pkt. 10 a og b velge leder og nestleder, samt 5 
styremedlemmer og 1 varamedlem. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige 
medlemmer til styret velges samlet, deretter velges varamedlem. Styremedlemmene kan 
velges til spesifikke oppgaver jf. § 15 pkt. 10 b note 17. 
 
Jf § 5 Kjønnsfordeling, det skal ved valg av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i 
idrettslaget velges personer fra begge kjønn.  
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det 
velges mer enn 3 personer.  
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 d skal det velges 2 revisorer.  
 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 e skal det velges medlemmer til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
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----- 
På årsmøtet 04.06.2020 ble følgende styre valgt: 
 

Styrets leder  Dagfinn Bell Ikke på valg, 1 år igjen 

Styrets nestleder    

Styremedlem Tone Nordvåg Torske Valgt for 2 år 

Styremedlem Herborg Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Jarle Nor Valgt for 2 år 

Styremedlem Øystein Handberg Valgt for 2 år 

Styremedlem Robert Jensen Ikke på valg, 1 år igjen 

Varamedlem Atle Helland Valgt for 1 år 

 
Varamedlem Atle Helland, fungerer som styremedlem. Det kalles inn til ekstraordinært 
årsmøte innen en måned fra dd., der det velges nestleder og komplementeres for 
styremedlemmer som ønsker å tre ut av styret før perioden har utløpt. 
 

Sak 05/2020 Valg av valgkomite 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Styrets innstilling til ny valgkomite: 
 
Leder: Heidi Myklebost (ikke på valg) 
Medlem: Berit Grundstad (ikke på valg) 
Medlem: Juan Barrera 
Varamedlem: Silje Christensen 
 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 velge valgkomite, valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret. Jf § 15 pkt. 10 bokstav f så skal det velges en valgkomité med en leder, 
to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte. 
 
----- 
 
På årsmøtet 04.06.2020 ble følgende valgkomite valgt: 
 
Leder: Heidi Myklebost 
Medlem: Kjetil Berg 
Medlem: Berit Grundstad 
Varamedlem: - 
 
Da Kjetil Berg står på valg som styremedlem må det i tillegg til ett varamedlem også velges 
nytt medlem til valgkomiteen. 
 


