
 

 
 
 

Saksliste 

 
Årsmøte 2023 

Freidig Innebandy 

 
1. Åpning 
2. Godkjenning av fremmøtte representanter 
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
4. Valg av dirigent og sekretær, og 2 representanter til å underskrive protokollen 
5. Årsberetning 2022 
6. Regnskap 2022 
7. Innkomne forslag 

7.1 Aktivitetsavgifter 
8. Budsjett 2023 
9. Valg 
10. Avslutning 

 
 
 
 

Forretningsorden 
 

1. Saksinnledere får 3 min. taletid ved innlegg og 2 min taletid ved avslutning. Øvrige 
representanter har rett til å ha ordet i inntil 1 min og maksimalt to ganger i samme sak. 
Dirigenten har rett til å foreslå ytterligere begrensninger av taletiden og sette strek med de 
inntegnende talere. 

2. Alle endringsforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med representantens 
navn og, hvis relevant, angivelse av hvilket lag man representerer. 

3. Andre saker enn de som står på sakslisten kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede 
på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

4. Avstemning i saker skjer ved håndsopprekning. Valg skal foretas skriftlig dersom det er mer 
enn en kandidat til samme verv eller dersom en representant krever det. 

5. Velg gjøres ved flertall. Saker avgjøres ved flertall, med unntak av lovendring som gjøres ved 
2/3 flertall. 



5. Årsberetning 2022 
Se eget vedlegg. 

 
6. Regnskap 2022 

Se eget vedlegg. 
 

Årsoppgjørsdisposisjoner 
Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 88 635. 

 
Styret i Freidig Innebandy foreslår at kr 50 000 av overskuddet overføres til prosjekt Eberg 
Idrettspark. Resten av overskuddet overføres annen egenkapital. 

 
 
7. Innkomne forslag 
 

7.1 Aktivitetsavgifter 
Må sees i sammenheng med pkt 8. Budsjett 2023. 

 
Det foreslås at aktivitetsavgiftene for sesongen 2023/2024 forblir uforandret: 

 
Mikro (1. og 2. trinn)  kr. 600 (samme som sesongen 2022/2023) 
Mini (3. og 4. trinn)   kr. 800 (samme som sesongen 2022/2023)  
Lillegutt/-jente (5. og 6. trinn) kr. 1000 (samme som sesongen 2022/2023)  
Weekend League (7. trinn)  kr. 1200 (samme som sesongen 2022/2023)  
Ungdomslag (8. trinn – 14. trinn) kr. 1500 (samme som sesongen 2022/2023)  
Senior    kr. 1800 (samme som sesongen 2022/2023) 

 
Forslagsstiller 
Styret i Freidig Innebandy 

 
Begrunnelse 
Aktivitetsavgiften ble økt til dagens nivå på Årsmøtet i 2018. Det betyr at årsavgiften har vært 
uendret i fire sesonger. Styret ønsker at aktivitetsavgiften skal holdes så lav som mulig, og foreslår 
derfor ingen endring. 

 
 
8. Budsjett 2023 

Se eget vedlegg. 
 
  



9. Valg 
 
Valgkomiteens instilling: 
 

Verv Sittende  Forslag Valgperiode 

Leder Marianne Kjos Gjenvalg 2 år  

Nestleder Benedicte Parelius Gjenvalg 2 år  

Kasserer Cathrine Ringstad Gjenvalg 1 år  

Styremedlem Thorbjørn Alvestrand 2 år Ikke på valg 

Styremedlem Anita Reinaas Lysheim Gjenvalg 2 år  

Styremedlem Siri Løvås Eiken  2 år  

Styremedlem Sigurd Harby  1 år  

Styremedlem Ola Fredriksen  1 år  

Valgkomite 
Espen Eiken  2 år Ikke på valg 

  1 år  

 


