Til medlemmene i Asker Cykleklubb

Asker, 5. april 2021

Asker Cykleklubb – Innkalling til årsmøte 2021
Det innkalles herved til årsmøte i Asker Cykleklubb.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av
Teams. Dette er det nå anledning til innen utgangen av 15 juni, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.
mars 2020.
Årsmøtet avholdes onsdag 5. mai 2021 kl 19.00-2100 på Teams. Lenke til møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzBiY2Y3ZTYtMTNkNy00NGI1LWIxMTctMWU2NzcxYzkxZDgz%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2284e91356-a31e-4c2e-a3d1e4fd4a25c7c3%22%2c%22Oid%22%3a%225196de8e-19ad-4936-b890-cbc11f2dd2f0%22%7d
Alle som ønsker å delta, bes om å registrere seg pr epost styreleder Bjørn Solheim
(ack@ack.idrett.no) innen 21. april.
Forslag som et medlem ønsker blir behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til styreleder Bjørn Solheim (ack@ack.idrett.no) innen 21. april.
Saksliste
1. Velkommen, priser og offentliggjøring av nye æresmedlemmer
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Behandle årsberetning og organisasjonsplan
6. Behandle regnskap i revidert stand
7. Behandle forslag og innkomne saker
8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021
9. Vedta budsjett for 2021
10. Valg
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens
hjemmeside senest en uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av [navn på idrettslaget] i
minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,
valgbarhet, forslagsrett, se klubbens lov som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Asker Cycleklubb

Forslag til:

Årsmøte i Asker Cycleklubb 2021

Fra:

[ditt navn]

Tittel på forslag:

[skriv inn tittel]

Forslag:
Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal
fremgå i begrunnelsen under.
Begrunnelse:
Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.

[Sted og dato]
_______________
[signatur]
[Navn]

