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Til medlemmer i Lofoten Tindeklubb 

Svolvær 8.mars 2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lofoten Tindeklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21.februar 2021 på facebook 

Årsmøtet avholdes torsdag den 18.mars 2021 klokken 19.00 på KIL klubbhus ved Vågan Idrettspark 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent 
Sak 3:  Velge protokollfører  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne sakslisten 
Sak 7:  Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 8:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Sak 9: Behandle forslag og saker 
9.1 Utvidelse av veggen i Kong Øisteins hall  
9.2 Vaktordning og åpningstider Kong Øisteins hall (forslag om å ha dette etter selve årsmøte 
som diskusjonssak)   
Sak 10: Fastsette medlemskontingent 2022, og gi fullmakt til styret til å fastsette treningsavgift. 

Aktuelt å senke prisen til 50 kr for de under 13 år? Aktuelt å øke treningsavgift litt når vi 
utvider veggen? 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 12: Vedtak om signaturrett 
Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Nytt styre 
13.2 Kontrollutvalg: 

- to medlemmer 
- varamedlem 

13.3 Valgkomité: 
- leder   
- medlem  
- varamedlem  

 
Vedlagt følger følgende dokumenter (kommer): 
- idrettslagets årsberetning 
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 
- Forslag og saker 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett 
- Valgkomiteens innstilling og Styrets innstilling til ny valgkomité] 
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Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Lofoten Tindeklubb Anne Marthe Limstrand kontaktes på , 
marthe.limstrand@gmail.com eller 41146103 

Med vennlig hilsen 
Styret LTK 
 
 
Vedlegg Sak 12 
Signatur 
Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i de fleste 
sammenhenger. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på 
vegne av foreningen. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har 
signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre 
roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller 
i fellesskap. 

Årsmøte eller styre kan vedta bestemmelsene om signatur, og det er krav om signert protokoll 
som dokumenterer hvilken prokura som er vedtatt, og som lastes opp i SportsAdmin og 
vedlegges meldingen til Brønnøysundregistrene. 

Integrasjonsløsningen mot Brønnøysundregistrene støtter kun følgende standardvalg basert på 
organisasjonens tildelte roller.  

Styret i fellesskap (denne gjelder dersom en ikke vedtar annen bestemmelse). 

Lofoten tindeklubb har ikke gjort noen annen signaturrett enn at styret i fellesskap må skrive under. 

Svolvær 28.april 2020  

 


