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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
For å være stemmeberettigete må man ha gyldig medlemskap i Malvik IL Disksport. Gyldig 

medlemskap har man når man har meldt seg inn og som minimum betalt medlemskap i Malvik IL. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Innkallingen ble sendt ut per e-post til alle medlemmer innen fristen på 14 dager før møtet. 

Innkallingen foreslås godkjent. 

Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sakslisten er i tråd med mal for idrettslag, laget av NIF 

Sakslisten foreslås godkjent 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Som forretningsorden foreslås følgende: 

- Som utgangspunkt legges ingen begrensning på taletid og antall innlegg 

- Dersom dirigent finner det nødvendig på grunn av lang diskusjon om en sak, kan det varsles om 

at begrensninger trår i kraft. Fra slik varsel er gitt begrenses antall innlegg til maksimalt 3, 

hvorfor første innlegg er maks 3 minutter, andre innlegg er maks 2 minutter og siste innlegg er 

maks 1 minutt. 

Sak 5: Velge dirigent 
Dirigent velges blant de som har møtt. Dirigent trenger ikke å være medlem av avdelingen eller 

klubben, dersom årsmøtet godtar en ekstern kandidat. 

Sak 6: Velge referent 
Referent skal skrive referat fra møtet. Referent trenger ikke å være medlem av avdelingen eller 

klubben, dersom årsmøtet godtar en ekstern kandidat. 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Det velges to personer blant medlemmene som er tilstede på årsmøtet, som signerer protokollen når 

denne er ferdig skrevet. Disse to må velges blant de som er stemmeberettiget. 

Sak 8: Behandle avdelingens årsberetning 
Se vedlegg 

Årsberetningen foreslås vedtatt uten endringer. 

Sak 9: Behandle avdelingens regnskap i revidert stand  
Se vedlegg 

Regnskap foreslås vedtatt uten endringer eller kommentarer. 
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Sak 10: Behandle forslag og saker 
Klubbens medlemmer var gitt anledning til å sende inn saker til årsmøtet senest 14 dager før møtet. 

To saker skal behandles, begge kommer fra styret. 

 

10.1 Medlemskap i NAIF 
Avdelingen må ta stilling til om vi ønsker at årsmøtet til Malvik IL skal vedta innmelding i NAIF 

(Norges Amerikanske Idretters Forbund).  

Styreleder har vært i kontakt med NAIF, for å få informasjon om fordeler og kostnader knyttet til slikt 

medlemskap. 

Utgifter: Klubben vil fra tredje år som medlem måtte betale en klubbavgift p.t. 500,-. I tillegg vil 

medlemskapet gjøre at alle klubbens medlemmer må betale en lisens p.t. 100,-/250,- avhengig av om 

man skal delta i nasjonale konkurranser eller ikke. 

Fordeler: Dersom klubben meldes inn i NAIF får klubbens medlemmer tilgang til kurs, samlinger m.m. 

Klubben får også delta på klubbledersamling samt stille med representanter ved forbundets ting 

(hvert andre år, neste gang 2022).  

Styret har ikke tatt stilling til om man skal foreslå å melde seg inn. Dette skyldes at det er vanskelig å 

vurdere om fordelen er nok til å rettferdiggjøre utgiftene dette medfører. Skal vi være med og 

bestemme retningen for idretten, må vi være medlem av NAIF. Samtidig vil det føre til at alle våre 

medlemmer, uansett om de kun er med som hobby eller ønsker å konkurrere mest mulig, vil måtte 

betale en spillerlisens. Dette kan blant annet gjøre det vanskeligere å rekruttere spesielt de som bare 

ønsker å støtte opp klubbens aktivitet. 

Styret ber derfor årsmøtet vurdere om vi synes fordelene med medlemskap utveier de ulempene 

som de ekstra utgiftene potensielt gir.  

 

10.2 Strategi- og handlingsplan 2022-2025  

Se vedlegg 

Strategi- og handlingsplan 2022-2025 foreslås vedtatt uten endringer. 

 

10.3 Terminliste 2022 
Se vedlegg 

Terminlisten foreslås vedtatt uten endringer 

Sak 11: Fastsette treningsavgift  
Det er ønskelig å holde kostnadene med å være medlem i klubben og avdelingen lav. Medlemskap i 

klubben koster 200,- per person (eller 400,- for familie). 

Det foreslås en treningsavgift på 200,- per person for 2022.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Se vedlegg 

Budsjett foreslås vedtatt uten endringer. 
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Sak 13: Foreta følgende valg: 
 

13.1  Styreleder 
Som styreleder foreslås Hans-Christian Ristad 

 

13.2  Styremedlemmer 
Som styremedlemmer foreslås Torbjørn Dybsland og Fredrik Svebak 

Videre foreslås det at valgkomiteen gis i oppdrag å finne to styremedlemmer innen 01.07.2022. Disse 

skal være kvinner, slik at styret oppfyller idrettens krav om kjønnsfordeling i styrer. Det har ikke vært 

mulig å finne kvinnelige kandidater til styret i forkant av årsmøtet.  

 

13.3  Varamedlemmer 
Det er ikke kommet inn forslag til varamedlemmer i styret. Det foreslås at det velges et varamedlem 

på årsmøtet blant de oppmøtte.  

 

13.4 Leder av valgkomiteen 

Det er ikke kommet inn forslag til leder av valgkomiteen. Det foreslås at det velges en leder av 

valgkomiteen på årsmøtet blant de oppmøtte. 

 

13.5  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
Det er ikke kommet inn forslag til medlemmer av valgkomiteen. Det foreslås at det velges to 

medlemmer av valgkomiteen på årsmøtet blant de oppmøtte. 

 

13.6  Varamedlem til valgkomiteen 
Det er ikke kommet inn forslag til varamedlem av valgkomiteen. Det foreslås at det velges  

varamedlem av valgkomiteen på årsmøtet blant de oppmøtte. 

 

Sak 14: Avslutning av møtet 
Styreleder ønsker de fremmøtte vel hjem. 


