Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2020
Ekstraordinært årsmøte i Dalen Idrettslag ble avholdt via live streaming og chat på idrettslagets
YouTube plattform, torsdag 19. mars 2020 kl. 18:30. Antall medlemmer med stemmerett som ble
identifisert med unik ID var 17, loggført av sekretær Mona Holtedahl.
Saker til behandling:
1.

Åpning og godkjenning av stemmeberettigede v/ Thomas Sagen
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

2.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
Gjennomføring uten fysisk oppmøte var i forkant avklart fra lovutvalget i NIF.
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

3.

Valg av ordstyrer, referent og 2 til å undertegne protokollen.
Til ordstyrer ble valgt Thomas Sagen
Til referent ble valgt Henning Blom
Til å undertegne protokollen ble valgt Thomas Skullerud og Lars Lindheim

4.

Valg
Innstilling fra valgkomiteen var publisert i sin helhet 17. mars 2020.
Valgkomiteens leder orienterte muntlig til årsmøtet om sitt arbeid, og fordeling av
posisjoner. Da det ikke forelå noe forslag til leder, gikk årsmøtet videre med
valg av Nestleder.
Som nestleder ble valgt: Evelyn Lindheim-Eriksen - enstemmig
Øvrige posisjoner fra innstillingen ble fremlagt for samlet avstemming,
og ble valgt – enstemmig.
I etterkant av valget ønsket hans Gunnar Sleipnæs å trekke sitt kandidatur. Dette ble
meddelt skriftlig til leder av valgkomiteen og valgt nestleder. I samråd med avtroppende
leder ble dette innvilget. Valgt styre har tilstrekkelig antall medlemmer innenfor
vedtekter og NIF`s lov. Sleipnæs vil derfor ikke bli innmeldt i nytt styre.
Til styreposisjon som kasserer ble valgt: Tonje Skullerud.
Som nye styremedlemmer ble valgt: Aleksandra Kall, Lars Tore Fredriksen og
Erich Wessel.
I mangel på lederkandidat fremla Thomas Sagen følgende benkeforslag: Nyvalgt styre gis
mandat til å velge leder, og skal snarest starte arbeidet med å finne aktuell kandidat. Når
valget er utført innkaller styret til et utvidet åpent styremøte der alle medlemmer kan stille
for ny og endelig avstemming. Arbeidet i styret ledes midlertidig av nestleder.

Forslaget ble gjentatt og medlemmene ble gitt mulighet til å stille spørsmål
og eventuelle motforslag. Det var ingen innsigelser på forslaget som ble
tatt opp til votering.
Vedtak: Godkjennes – enstemmig.
Posisjoner i råd og utvalg som ikke er dekket, utpekes av styret.
Thomas Sagen avsluttet møtet og takket medlemmer og avtroppende styre for
godt samarbeid. Valgkomiteen ble takket for godt og grundig arbeid.
Avtroppende styre har i etterkant av møtet evaluert gjennomføring og
gyldighet av forslag, valg og vedtak. Møtet vurderes å være gjennomført i tråd
med de minstekrav som er satt fra lovutvalget i NIF.
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