Til medlemmer i Sportsklubben Nationalkameratene
Trondheim 1. juni 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sportsklubben
Nationalkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 05. mai 2021.
Årsmøtet avholdes tirsdag den 8. juni 2021 klokka 19:00. På grunn av smittesituasjonen i Trondheim
avholdes møtet digitalt på TEAMS.
Påmelding til møtet gjøres HER – ved påmelding vil du få tilsendt lenke til innlogging til teamsmøtet.
Påmeldingsfrist søndag 6. juni.

Under følger saklisten for årsmøtet.
1. Godkjenning av stemmeberettigete.
2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandling av innkomne forslag og saker – ingen saker innmeldt.
7. Medlemskontingent og aktivitetsavgift - budsjett.
a) Fastsettelse av medlemskontingent – forslag samme som i fjor
b) Fastsettelse av aktivitetsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandling av idrettslagets organisering og klubbhåndboka
10. Valg av:
a) Styremedlemmer og varamedlemmer
b) To revisorer.
c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
d) Valg av fondsstyre
11. Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett
12. Orientering om planer for nytt klubbhus.
13. Orientering om eventuelt eierskap/involvering i Granåsen Fotballhall
14. Orientering om klubbens integreringsarbeid
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Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Styrets årsberetning for 2020
- Regnskap
o 1. Balanse 2020 signert
o 2. Årsregnskap med noter 2020
o 3. Revisjonsberetning
- Styrets forslag til medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2021
- Styrets forslag til budsjett for 2021 *)
- Valgkomitèens innstilling
- Styrets forslag til organisasjonsplan og klubbhåndbok
- Presentasjon av planer for nytt klubbhus
- Presentasjon av Granåsen Fotballhall
*) Detaljert budsjett vil bli presentert på årsmøte. Vedlagt budsjett for 2021 ligger i samme
dokument som årsresultat 2019 og 2020.

Med vennlig hilsen
Styret i Sportsklubben Nationalkameratene
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