PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STORHAMAR
ALLIANSEIDRETTSLAG HOCKEYMUSEE
21. APRIL 2022
Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var
tilstede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for
stemmeberettigede.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente følgende antall
stemmeberettigede medlemmer. 8

Sak 2

Godkjenning av innkallingen
Styret redegjorde for innkallingen, og fremla forslag om
at innkallingen ble godkjent
Vedtak:
Årsmøtet godkjente innkallingen

Sak 3

Godkjenning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av
årsmøtet.
Vedtak:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
9.1
9.2
Sak 10
Sak 11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Årsmøtet godkjente følgende sakliste:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen
Godkjenne sakliste
Velge dirigent
Velge referent
Velge 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
Behandle idrettslagets årsmelding
Behandle idrettslagets regnskap og budsjett
Behandle forslag og saker
Lov for Storhamar Allianseidrettslag
Vedta retningslinjer for æresmedlemsskap
Fastsette medlemskontingent
Valg
Styreleder ( 1år )
Nestleder ( valgt 2 år 2021 )
Kasserer ( 2år )
Sekretær ( valgt 2år 2021 )
Styremedlem ( valgt 2år 2021 )

11.6
11.7
11.8

Sak 4

Varamedlem ( 2år )
Kontrollutvalg 2 medlemmer og varamedlem (1år)
Valgkomite

Velge dirigent
Styret foreslo Per Magnar Klomstad
Vedtak:
dirigent

Sak 5

Årsmøtet valgte per Magnar Klomstad som

Velge referent
Styret foreslo Hanne Dybsand Bratlie som referent
Vedtak:
referent

Sak 6

Årsmøtet valgte Hanne Dybsand Bratlie som

Velge 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
Årsmøtet foreslo Oddmunn Blakseth og Thomas Windjusveen
Olsen til å underskrive protokollen

Sak 7

Behandle idrettslagets årsberetning
Styret la frem idrettslagets årsberetning for
godkjenning av årsmøtet
Vedtak:

Sak 8

Årsmøtet godkjente årsberetningen

Behandle idrettslagets regnskap og budsjett
Styret la frem idrettslagets regnskap og budsjett for
godkjenning av årsmøtet
Vedtak:

Sak 9

Årsmøtet godkjente regnskap og budsjett

Behandle forslag og saker
9.1 Lovendring for Storhamar Allianseidrettslag
Begrunnelse : Idrettsstyret i NIF har vedtatt ny
lovnorm for idrettslag og allianseidrettslag. Lovnormen
er redigert, tilpasset Storhamar Allianseidrettslag
Vedtak : Ny lovnorm for Storhamar Allianseidrettslag
vedtas med virkning fra 21. april 2022

9.2 Retningslinjer for æresmedlemsskap i Storhamar
Allianseidrettslag
Forslag : Æresmedlemskap er idrettsalliansens høyeste
utmerkelse.
Nåværende eller tidligere medlemmer av
idrettsalliansen kan tildeles æresmedlemskap
i Storhamar Allianseidrettslag
Personer som på en fremragende måte og over
lang tid, minst 20 år, har gjort en ekstraordinær
innsats i idrettalliansen og/eller som over lang tid har
utført ekstraordinære sportslige prestasjoner på
nasjonalt toppnivå, kan tas opp som æresmedlem.
Tildeling av æresmedlemskap krever enstemmig vedtak av
styret i Storhamar Allianseidrettslag. Innstilling på
personer til æresmedlemskap skal minimum inneholde :
Navn og fødselsdato - tid for medlemskap i
idrettsalliansen - verv i idrettsalliansen - sportslige
prestasjoner - personlige egenskaper.
Æresmedlemskap deles ut på årsmøte, eller annet egnet
arrangement i idrettsalliansen. Prisen består av diplom
og en gave fra klubben. Æresmedlem er ikke forpliktet
til å betale kontingent, men innehar fullverdig
medlemskap i alle særidrettslag i idrettsalliansen. idr
Æresmedlemmer tildeles frikort for 2 personer på alle
arrangement i regi av idrettsalliansen
Vedtak:
Årsmøtet vedtok styrets forslag til
retningslinjer for tildeling av æmemedlemskap

Sak 10

Fastsettelse av medlemskontingent
Forslag: Uendret 300kr, 5kr pr medlem fra
særidrettsdagene til Allianseidrettslaget
Vedtak:

Sak 11

Årsmøtet vedtok forslaget

Valg
11.1 Valg av styreleder
Valgkomiteen foreslo Per Magnar Klomstad som styreleder
Vedtak: Årsmøtet valgte Per Magnar Klomstad som
styreleder ( gjenvalg 1 år)

