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Til medlemmene i Levanger svømme- og livredningsklubb    Levanger, 7.mars 2019 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte av utsendt 13.februar, og publisert på lslk.no. 

Årsmøtet avholdes den 13.mars kl. 18.00 på Rådhuset Levanger (OBS! Nytt møtested pga. fullbooket Trønderhall). 

Sakliste for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne innkallingen 

Sak 2: Godkjenne saklisten 

Sak 3: Konstituering 

• Velge dirigent 

• Velge referent 

• Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

 

Sak 4: Behandle klubbens årsberetning  

Sak 5: Behandle klubbens regnskap 

Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2018 

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for 2018 settes til kr 100,- pr medlem. Styret gis fullmakt til å 

fastsette treningsavgift 

 

Sak 7: Budsjett 2019 

Styrets forslag vedtak: Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide forslag til budsjett. 

 

Sak 8: Valg 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Styret: 

-  Styreleder: Odd Terje Rygh (ikke på valg, 1 år igjen) 

- Nestleder:  

-   Styremedlemmer 

  - Mari Solberg Jensen (velges for 2 år) 

  - Jens Horn (velges for 2 år) 

  - Cathrine Salberg (velges for 2 år) 

  - Jens-Syver Løvli – (ikke på valg, 1 år igjen) 

  - Inge Forseth – (ikke på valg, 1 år igjen) 

   

-  Varamedlemmer til styret: 
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  - 1. vara Sheila Lian (velges for 2 år) 

  - 2. vara Grethe Brende (velges for 2 år) 

 

- Styret gis fullmakt til å konstituere seg selv. 

 

- Hovedtrener og svømmeskoleansvarlig har møte- og talerett i styremøtene 

 

- Representasjon:  

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke personer til å representere klubben til ting og 

møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 

 

- Valgkomité: 

- Camilla Sandvik (ikke på valg, 1 år igjen) 

- Ingunn Hogstad (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

Varamedlem til valgkomiteen: 

 

 

Vedlagt saklista ligger følgende dokumenter: 

 
- Styrets forslag til årsberetning 2017 
- Regnskap 2017 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
styret i Levanger svømme- og livredningsklubb 
 


