
Til medlemmer i Modum Svømmeklubb 

 

        Geithus 23.februar 2023 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Modum Svømmeklubb 6.mars 2023 

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 6.februar 2023. 

Årsmøtet avholdes 6. mars på Furumo svømmehall 2 etasje. 

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

 10.1: 

 10.2: 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

• styremedlem beverting 

◦ Tidligere Jannicke Tobiassen 

• styremedlem rekruttoppmann 

◦ Tidligere Sten Are Sandbeck 



omvalg av: 

• leder: Tone Tveten 

styremedlemmer som fortsetter i sitt andre år: 

• nesteleder Natalia Rystad 

• styremedlem Ingeborg Hove Kårtvedt medlemsansvarlig 

• styremedlem Jannicke Morken oppmann 

• styremedlem Siv Hege Olafsen sekretær 

• styremedlem Jarle Olafsen stevneansvarlig 

• varamedlem: Tom Ivar Holm 

 

14.2 Kontrollutvalg: 

Fortsetter i sitt andre år 

• Glenn Fossum 

• Tor-Egil Nilsen 

 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

 

14.4 Valgkomité: 

- leder 

- medlemmer 

- varamedlem 

 

14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

Omvalg av regnskapsansvarlig. 

• Roger Brenna 

 

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

o Styrets forslag til forretningsorden 

o Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

o Regnskap i revidert stand, se årsberetning. 



o Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (per dags dato har det ikke 

kommet inn saker). 

o Styrets forslag til budsjett 

o Styrets forslag til organisasjonsplan 

o Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg 

oppdraget som revisor for idrettslaget ref. sak 15 over. 

o Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ta kontakt ved spørsmål om årsmøtet, se Kontaktpersoner i Modum Svømmeklubb  eller 

kontakt styreleder Tone Tveten på mail  

leder-msk@outlook.com. 

Med vennlig hilsen styret 

 

 

https://www.modumsk.no/kontaktpersoner/
mailto:leder-msk@outlook.com

