
Til medlemmer i Sparta Bragerøen IL

Saksliste for årsmøte i Sparta Bragerøen IL 2023.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.01.23.

Årsmøtet avholdes den 14.03.23 kl. 19:00 på klubbhuset på Brakerøya.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand og kontrollutvalgets beretning

Sak 6: Fastsette treningsavgift/medlemskontingent

Sak 7: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 8: Behandle forslag og saker

Sak 9: Valgkomiteens innstilling og valg av nye styremedlemmer

Sak 10: Valg av valgkomité (leder og ett medlem)

Sak 11: Valg av kontrollkomitè

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Vibecke Iren Åsly kontaktes på telefon 90955272/post@spabra.no

Med vennlig hilsen
Styret i Sparta Bragerøen IL
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Forslag til forretningsorden Sparta Bragerøen 2023:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.

2. Protokollen føres av den valgte referenten.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag

settes taletiden til: 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min.taletid.

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan

bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og

imot.

Sak 6: Fastsette medlems- og aktivitetskontingent

Styrets innstilling er at medlems- og aktivitetsavgiften forblir uendret.

Sak 8: Behandle forslag og saker

8.1 Opprette en bandy gruppe

Det har kommet inn et forslag fra Marco Solstad Bocchetti om at SpaBra skal ta opp igjen bandy og at det
opprettes en bandygruppe.

Styret i SpaBra har drøftet forslaget og vi er veldig positive.
SpaBra ønsker allsidighet og ser på muligheten for å starte opp igjen et bandylag som en fin mulighet til
akkurat dette. Her må det opprettes en gruppe som tar ansvar og undersøker muligheten for
treningsfasiliteter/baner.

Styrets innstilling er at forslaget vedtas. Det er viktig at noen tar ansvar for denne oppgaven, evt. at det
opprettes en egen bandygruppe/komitè.
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