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Det innkalles med dette til årsmøte i Heimdal Bridgeklubb. Årsmøtet vil bli avholdt i Olava 

Skomakers vei 3, Kattem Helse- og Velferdssenter, torsdag 30. mars 2023 ca kl 20. 

Stemmerett har du hvis følgende er oppfylt: 

• Ethvert medlem som har sine forpliktelser i orden og er fylt 15 år, har stemmerett og er valgbar til verv i 

organisasjonen, forutsatt at vedkommende ikke er arbeidstaker i organisasjonsleddet valget gjelder. 

Dette gjelder ikke for representanter som skal velges av og blant de ansatte. 

Har du en sak som du ønsker å ta opp på årsmøtet så må den meldes inn på forhånd. Senest ei 

uke før. Slik lyder vedtektene: 

• På ting eller årsmøte kan ikke behandles forslag om endring av vedtekter eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte vedtar det. Slik 

beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 

• Forslag til vedtak må stå i forbindelse med sak som er oppført på sakslisten for å kunne bli tatt opp til 

realitetsbehandling. 

Agenda 

1. Hvor mange stemmeberettigede er møtt opp? 

2. Valg av møteleder og sekretær 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

5. Behandling av klubbstyrets årsberetning og innvilgelse av ansvarsfrihet for styret. 

6. Behandling av klubbstyrets årsregnskap og innvilgelse av ansvarsfrihet for styret. 

7. Valg av tillitsverv 

a. Leder, nestleder og kasserer (styret består totalt av 5 medlemmer + 2 vara) 

b. Valgkomitè 2 medlemmer + 1 vara 

c. Revisor 2 stk 

 

I partallsår skal det velges 3 styremedlemmer for 2 år. 

I oddetallsår skal det velges 2 styremedlemmer for 2 år. Alle år skal det velges 2 

varamedlemmer til styret som skal sitte i 1 år.  

Valgkomite bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 1 år 

2 revisorer velges for 1 år 

Representant(er) til kretstinget. Dette kan, om årsmøtet vedtar det, overlates til klubbstyret. 

8. Innkomne forslag 

a. Forslag fra Øystein Melgård om hvordan administrere framtidige 

klubbkvelder. 

Heimdal den 16. mars 2023 

 

Inger Hjellemarken 

Leder Heimdal BK 


