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Saksliste 

Årsmøte 2022 Marnardal idrettslag 

 

Tid 07.02.2023 Kl. 18.00 

Sted:  Aulaen ved Marnarhallen, Øyslebøveien 54 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av stemmeberettigete 

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av saksliste 

4. Valg av dirigent 

5. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll 

6. Årsmeldinger for 2022 fra hovedstyret og gruppene (presenteres på årsmøte) 

7. Regnskap 2022  og revisorberetning, vedlagt 

8. Organisasjonsplan/Handlingsplan for 2021-2025 (årlig behandling – forslag vedlagt) 

9. Budsjett 2023 (forslag vedlagt) 

10. Undergruppe treningshus og ski (forslag til endringer vedlagt) 

11. Innmeldt sak angående familierabatt på medlemskontingent (forslag fra hovedstyre vedlagt) 

12. Medlemskontigent – foreslås uendret i 2023 

13. Valg (forslag presenteres på årsmøtet) 
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10. Undergruppe trenings hus og ski  

Idrettslaget foreslår at skigruppens medlemmer avvikles og går over i andre grupper/verv i idrettslaget. 

Dette grunnet svært lite aktivitet. Mastaløpet og ansvaret for å gjennomføre dette flyttes til 

orienteringsgruppen som får oppretter et eget verv med ansvar for dette. Ansvaret for eventuell aktivitet i 

skigruppen overflyttes til hovedstyre. Budsjettet står for 2023.  

Idrettslaget foreslår at styringsgruppen til treningshuset som ble vedtatt ved årsmøte for 2022 blir en egen 

undergruppe i idrettslaget, på lik linje med de andre gruppene. Forslag til leder og gruppemedlemmer 

fremkommer i punkt 13.  

11. Innmeldt sak angående familierabatt på medlemskontingent 

Idrettslaget har fått innmeldt sak om et ønske om behandling av familierabatt for medlemmer hvor flere 

enn en person i husstanden er betalende medlemmer av idrettslaget.  

Idrettslaget foreslår å ikke benytte seg av denne ordningen, men i større grad benytte seg av ordning i 

kommunen for hjelp til familier som av ulike grunner har vansker med eller ikke kan betale kontingent. 

Idrettslaget har også en utstyrsbank som kan benyttes av de som trenger det. Medlemmer kan selv melde i 

fra til styreleder dersom det er vanskelig å betale. Det er hovedstyret i idrettslaget som håndterer slike 

henvendelser, og henvendelser behandles med diskresjon da en er klar over og kjent med at det kan være 

vanskelig å be om hjelp.  

12. Medlemskontigent  

Idrettslaget foreslår uendret medlemskontingent fra 2024.  
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