MOSS BMX KLUBB
Innkalling til årsmøte 2018
Torsdag 1. mars 2018 kl. 18:00 i Moss Montering AS sitt møterom.
Varnaveien 22, 1524 Moss
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest/innen fredag 9. februar.
Sakene kan sendes til styrets Nestleder Knut Aslaksrud, Folkestadhøgda 38, 1592 Våler eller
på e-post til knaslaksrud@gmail.com
Fullstendig saksliste blir presentert på www.mossbmx.no en uke før årsmøte.
Valgbarhet
I NIFs lov § 2-4. Kjønnfordeling heter det:
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer
skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges
mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.
(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke
mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen,
herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning.
(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i
forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden
innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning
av gangen.
Velkommen til årsmøte 2018.
Med vennlig hilsen
styret
Moss BMX Klubb
Moss 14. Januar 2018

MOSS BMX KLUBB
Det vises til innkallingen til årsmøte 2017.
Saksliste:
1. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen.
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkallingen og saksliste.
4. Klubbens årsmeldinger.
5. Klubbens regnskap 2017 i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Budsjett 2018.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder (ikke på valg)
b) Nestleder
c) Kasserer
d) Sekretær
e) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
f) Rytterrepresentant
g) 2 revisorer
h) Valgkomité med leder og medlem for årsmøte 2018.
Følgende vedlegg er tilgjengelig seinest 1 (en) uke før årsmøte på klubbens hjemmeside
www.mossbmx.no
-

Årsberetning/årsmelding
Regnskap med revisors beretning
Forslag på medlemskontingent
Forslag til budsjett
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling på neste års valgkomité
Innkomne forslag innen fristen.

Alle sakspapirer og vedlegg blir også utdelt i forkant av årsmøte.
Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref
innkallingen til dette årsmøtet.
Etter at årsmøte 2018 er hevet vil det bli informasjon om terminlisten 2018, status vinterens
trening og forberedelser til sesongstart 2018.
Med vennlig hilsen
Styret
Moss BMX Klubb
Moss 12. Februar 2018

