Årsmøte Vingar IL 2020
Årsmøte i Vingar IL gjennomføres tirsdag 17.mars kl 18.00.
Sted for årsmøte er Vingar skole.
I henhold til Vingar IL sine vedtekter gjelder følgende for årsmøtet:
«Årsmøte - Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år. Årsmøtet innkalles av
styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.
Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før Årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet. Alle
lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede
medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved
fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på
sakslisten 2 uker før Årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 deler av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning
av saksliste.»
Saker som skal behandles på årets årsmøte må være fremsendt til leder@vingar.no innen
tirsdag 25.februar kl 23.59.
Fullstendig saksliste publiseres på Vingar IL sine hjemmesider: www.vingar.no senest tirsdag
03.mars kl 23.59.
På årets årsmøte er følgende verv i styret til Vingar IL på valg:
 Leder Fotballgruppe
 Baneansvarlig
 Kioskansvarlig
 Leder Anleggsgruppe
Alle verv velges for to år.
Forslag på kandidater meldes valgkomiteen ved Mina Myhre Halla
(mina.myhrehalla@smnregnskap.no)
Denne innkallingen til årsmøtet er sendt ut med minst 1 måneds varsel og til medlemmene i
henhold til vedtekter. Innkallingen er publisert på Vingar IL sine hjemmesider, på Vingar IL
sine Facebook sider og ved utsending av mail til medlemmer med registrerte mailadresser. I
tillegg er det hengt opp lapper om årsmøte på oppslagstavlen ved gamle Joker Vingar, Vingar
barnehage og Vingar skole.
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