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Sakliste årsmøte 2019  - 22. mai 2019 
 

1. Godkjenne dei frammøtte representantane. 
2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane. 
3. Velje dirigent, referent, og to representantar til å skrive under protokollen. 
4. Handsame årsmeldinga. 
5. Handsame idrettsrådet sin rekneskap i revidert stand. 
6. Handsame framlegg til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planar for 

anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 
7. Handsame forslag og saker 

a. Ingen innkomne saker 
8. Vedta budsjett. 
9. Gjere følgjande val:1 

a. Leiar og nestleiar. 
b. 4 styremedlemar og 2 varamedlemar. 2 
c. To revisorar - utgår 
d. Representantar til idrettskrinstinget, eller gje styret fullmakt til å oppnemne 

representantane.  
e. Valkomité med leiar, to medlemar og eitt varamedlem. 

 
 
 
 
  

                                                        
1 Dette er eit minimum av dei tillitsvalte som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre 
tillitsvalte det er behov for. 
2 Tal styremedlemar vert fastsett når lova vert vedteken, minimum eitt styremedlem og eitt varamedlem. 
Styremedlemane kan veljas til spesifikke oppgåver. 
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Sak 1 - Godkjenne dei frammøtte representantane 
 
Framlegg til vedtak: Frammøtte representantar blir godkjent 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
Sak 2 - Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 
 
Framlegg til vedtak: Innkalling, sakliste og møtereglar blir godkjent 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
Sak 3 - Velje dirigent, referent, og to representantar til å skrive under protokollen 
 
Framlegg til vedtak:  
 Dirigent: Jan Erik Weinbach 
 Referent: Svein Hågård 
 Til å skrive under protokollen: Tom Wollf Navarsete og Tonje Norheim Tangerud 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
Sak 4 - Handsame årsmeldinga 
 
Framlegg til vedtak: Årsmelding blir godkjent 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
Sak 5 - Handsame idrettsrådet sin rekneskap 
 
Framlegg til vedtak: Rekneskap blir godkjent 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
Sak 6 - Handsame framlegg til arbeidsprogram 
 
Framlegg til vedtak: Arbeidsprogrammet blir godkjent. 
 
Vedtak: Framlegg vedteke. 
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Sak 7 - Handsame forslag og saker 
 
Ingen framlegg og saker. 
 
 
Sak 8 - Vedta budsjett 
 
Framlegg til vedtak: Budsjett blir godkjent (nullbudsjett) 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
Sak 9 - val 

a) Leiar og nestleiar. 
b) 4 styremedlemar og  2 varamedlemar 
c) Representantar til idrettskrinstinget, eller gje styret fullmakt til å oppnemne 

representantane.  
d) Valkomité med leiar, to medlemar og eitt varamedlem. 

 
 
9a) Leiar og nestleiar 
Framlegg til vedtak:  
Leiar: Jan Erik Weinbach, ut året 
Nestleiar: Heidi Kathrin Osland, ikkje på val 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
9b) Styremedlemar og varamedlemar 
Framlegg til vedtak:  
 
Styremedlemer: 
Geir Lyngaas,  ikkje på val 
Ingvild Hollekve, ikkje på val 
Jan Rune Årøy, ut året 
Tonje Norheim Tangerud, ikkje på val 
Tom Wollf Navarsete (1. vara), ut året 
Erik Haugen (2. vara) ut året 
 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
9c) Styret si innstilling til valnemnd - utgår 
Informasjon om prosess med etablering av Nye SIR – valnemnd og interimstyre 
 
Vedtak: Liv Synnøve Bøyum vert innstilt som medlem i valnemnda, med Bjarte Ramstad som 
varamedlem. Leiaren og nestleiaren i SIR vert innstilt som medlemer i Nye SIR. 
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9d) Styret si innstilling til representantar til idrettskrinstinget og liknande er: 
Framlegg til vedtak:  
Årsmøte delegerer til SIR sitt styre å velje representantar til idrettskrinstinget og liknande. 
 
Vedtak: Framlegg vedteke 
 
 
 
Sogndal, 22. mai 2019 
 
 
 
 
Tom Wollf Navarsete       Tonje Norheim Tangerud 


