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Mestring og glede med cheer i hjertet – Go Eagles! 

Ormåsen, 27. februar 2020 
 
Til medlemmene i Eiker Cheer Team 
 
Saksliste til årsmøtet torsdag 5. mars 2020 kl. 18.00 i Hokksundhallen 
 
 
Det vises til innkalling til årsmøte av 5. februar 2020. 
 
Nedenunder følger fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter i forbindelse med 
årsmøtet. 
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle idrettslagets årsmelding 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
10. Foreta følgende valg: 

a. Leder 
b. Nestleder 
c. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
d. 1 ungdomsrepresentant og 1 vara ungdomsrepresentant. 
e. 1 revisor 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

 
Tre vedlegg: 
 

• Årsberetning 2019 
• Regnskap 2019 med noter og budsjett 2020 (revisors beretning vil foreligge først på årsmøte)  
• Organisasjonsplan  

 
Velkommen til årsmøte! 
 
Med vennlig hilsen, 
Styret i ECT Eagles 
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Mestring og glede med cheer i hjertet – Go Eagles! 

Saksdokumenter til årsmøtet i ECT Eagles torsdag 5. mars 2020 kl. 18.00 i Hokksundhallen. 
 
SAK 1 – GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE 
 
Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har stemmerett. I 
tillegg informeres det om at ansatte i idrettslaget ikke har stemmerett på årsmøtet, jf. NIFs lov § 2-5, 
andre ledd, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på 
årsmøtet. Valgene må også være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnskvotering). 
 
SAK 2 – GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
Idrettsforbundets forslag til forretningsordning: 
 
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte sekretæren skriver 
protokoll. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter 
for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden 
begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter 
behov. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes 
etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
saklisten. 
 
Styrets forslag til vedtak: Med unntak av punkt 2, praktiseres Idrettsforbundets forslag til 
forretningsordning. 
 
SAK 3 – VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR SAMT 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 
Styrets innstilling: 

• Dirigent:  
• Sekretær:  
• Protokoll:  

 
SAK 4 – BEHANDLE IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING 
Se årsberetning i separat vedlegg. 
 
Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2019 godkjennes. 
 
SAK 5 – BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND 
 
Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors 
og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, 
revisjon, budsjett mv. 
 
Se regnskap for 2019 i samme vedlegg som budsjett for 2020. Revisors beretning blir lest opp på 
årsmøtet. 
 
Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2019 godkjennes. 
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Mestring og glede med cheer i hjertet – Go Eagles! 

SAK 6 – BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
Ingen innkomne saker 
 
SAK 7 – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 
 
Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til 150 kr (uendret fra 
2015). 
 
SAK 8 – VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT 
 
Se budsjett for 2020 i samme vedlegg som regnskap for 2019.    
 
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes. 
 
SAK 9 – BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN 
 
Forslag til saksunderlag i 2020: Organisasjonsplan for 2019 basert på mal fra Norges idrettsforbund er 
utarbeidet. 
 
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Dokumentet er så 
langt utarbeidet på et overordnet nivå og vil måtte bearbeides videre i neste periode.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Organisasjonsplan for 2019 godkjennes. 
 
SAK 10 – FORETA FØLGENDE VALG: 

• Leder 
• Nestleder 
• 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer  
• 1 ungdomsrepresentant og 1 vara ungdomsrepresentant. 
• 1 revisorer 
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

 


