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Til medlemmene i Sverresborg Hoops Basket 

Trondheim 10.3.2021 

 

 

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket 2021 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket. Årsmøtet avholdes 17. mars 

kl. 18.00. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk 

av Teams.  

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15. mars kl. 23.59 ved å sende epost 

med påmelding til post@hoops.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å 

delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om 

gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom 

det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.   

 

De påmeldte vil få tilsendt link til møte på årsmøtedagen 17. mars. 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 

én uke før årsmøtet på www.hoops.no.  

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker 

ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på 

e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre 

behandling av sakene på årsmøtet. 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops 

Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og 

forslagsrett. 

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se 

Sverresborg Hoops Baskets lov.  

 

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 saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- 5 styremedlemmer   

- varamedlem 

14.2 Kontrollutvalg: 

- 2 medlemmer 

- varamedlem  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder   

- 2 medlemmer  

- varamedlem  

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Mathias Aarskog kontaktes på post@hoops.no. 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  
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