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Til medlemmene i Levanger svømme- og livredningsklubb    Levanger, 10. mars 2021 

 

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb 

Styret viser til bekjentgjøring av  årsmøtetidspunkt publisert 18.februar på hjemmesider/Facebook, og kaller med 

dette inn til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb 

17.mars kl. 18.30 på Levanger rådhus, møterom 1045 (og videolink) 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter er vedlagt denne innkallingen. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt 

kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, 

valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5  

 

Smittevern Covid-19: Årsmøtet avholdes ihht. Gjeldende smittevernregler – dette medfører at det blir «tilviste 

plasser», «1-metersregel», og øvrig smittevern slik vi kjenner det – maks antall fysiske deltakere blir 15 stykker.  

Skulle det blir flere enn 15 påmeldte til fysisk oppmøte, må de som er meldt på fra nummer 16 måtte delta via 

digital løsning.   

Deltakelse på årsmøtet må meldes via e-post til post@lslk.no slik at vi har kontroll på antall deltakere. Oppgi 

om du ønsker fysisk eller digital deltakelse via videolink (Teams). Lenke til digital deltakelse sendes ut til de 

som ønsker det ved påmelding.  

Møterom 1045 er stort og vil ivareta avstandskrav mv for inntil 15 personer. Skulle det blir flere enn 15 påmeldte 

til fysisk oppmøte, må de som er meldt på fra nummer 16 delta via digital løsning.   

Det viktigste smittevernet er at syke og personer med luftveissymptomer holder seg hjemme eller deltar via 

videolink.  

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb 

 

https://www.dropbox.com/s/fx21fvo91j5qvg9/Vedtekter%20LSLK.pdf?dl=0
mailto:post@lslk.no
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Sakliste årsmøte 2021: 

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  

- Utkast årsberetning ligger vedlagt denne innkallingen.  

 

Sak 5: Behandle klubbens regnskap 

- Regnskap er vedlagt denne innkallingen. 

 

Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2021 

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for 2020 settes til kr 100,- pr medlem. Styret gis fullmakt til 

å fastsette treningsavgift. 

 

Sak 7: Budsjett 2020 

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

 

Sak 8: Valg 

 

De på valg i fet skrift, valgkomiteens endelige innstilling legges fram på årsmte: 

 

Styret: 

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

- Nestleder: Jens Horn (velges for 2 år) 

-   Styremedlemmer 

  - Mari Solberg Jensen (velges for 2 år) 

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

  - Sune Ankjær Eggen – (ikke på valg, 1 år igjen) 

  - Julie Horn (velges for 2 år) 

   

-  Varamedlemmer til styret: 

  - 1. vara Sheila Lian (velges for 1 år) 

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

 

- Kontrollkomité: 

 

Innstilling til kontrollkomité: 

o Ane C. Hammer (ikke på valg, 1 år igjen) 

o Lasse Sandø (ikke på valg, 1 år igjen) 

o Phillippa Wynne Sandø (vara) (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

- Valgkomité: 

 

Innstilling til valgkomité: 

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

- Styret gis fullmakt til å supplere valgkomitéen. 

 

 

Vedlagt saklista ligger følgende dokumenter: 

 
- Styrets forslag til årsberetning 2020 
- Regnskap 2020 

 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
styret i Levanger svømme- og livredningsklubb 
 


