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Til medlemmene i Stavanger Svømme Club 

 

     18. Mars 2018 

 

Innkalling til årsmøte i Stavanger Svømme Club 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Svømme Club i henhold til NIFs lovnorm for 

idrettslag § 13.  

Årsmøtet avholdes onsdag 18. april klokken 18:00 på Scandic Hotel Forus, Bjødnabreen 2, 

4033 Stavanger  

 

Det vil bli holdt ett kort felles informasjonsmøte for medlemmene i SSC og Madla Svømmeklubb i 

forkant av selve årsmøtet. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må leveres styret evt på epost 

leder@stavangersvommeclub.no senest 4. april 2018. Vedlagt mal skal brukes. 

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

uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 

15 år. Deltakere på SSC svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre 

som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner innen 18. mars 

2018. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om 

dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med 

fullmakt.  

Dette blir ett historisk årsmøte da vi blant annet skal behandle sak om sammenslåing med Madla 

Svømme Klubb. Det er derfor ekstremt viktig at nettopp DU melder deg inn og stiller på årsmøtet 

for å avgi din stemme! 

Du kan melde deg inn som medlem på denne linken: 

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=66239 

Ønsker du å betale medlemskapet med VIPPS? Trykk på "Pay" i vipps appen på telefonen din, 

søk opp "Stavanger Svømme Club" og trykk på "Menu". Velg "Medlemskap 2018", trykk på 

"Shopping cart" og legg inn din info under "Customer info". Trykk deretter "Ready to pay". 

NB! Skal du melde inn flere personer via vipps, ser vi helst at du melder inn en om gangen. 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt! 

Stavanger 18/3-2018  

For Stavanger Svømme Club 

Styret  
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Til medlemmene i Madla Svømmeklubb og 

Stavanger Svømme Club 

 

     18. Mars 2018 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Madla Svømmeklubb og Stavanger Svømme Club 

Styrene innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for Madla Svømmeklubb og Stavanger 

Svømme Club i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag § 17. 

Ekstraordinært årsmøtet avholdes onsdag 18. april, direkte etter vanlig årsmøte er avsluttet. 

Sted: Scandic Hotel Forus, Bjødnabreen 2,4033 Stavanger.  

 

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

uke før ekstraordinært årsmøtet på klubbens hjemmeside. 

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på ekstraordinært årsmøte må være betalende 

medlem og over 15 år. Deltakere på SSC svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige 

medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner 

innen 18. mars 2018. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse 

medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller 

stemme på vegne av andre med fullmakt.  

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt! 

 

Stavanger 18/3-2018  

 

For Madla Svømmeklubb og Stavanger Svømme Club 

Styrene 
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MAL FOR SAKER SOM ØNSKES TATT OPP PÅ ÅRSMØTET 

 

Sak: xxx 

 
Forslagsstiller: xxx 
Dato:                 xxx 
 
 
Bakgrunn: 

xxx 

 

Problemstilling: 

xxx 

 

Saksopplysninger: 

xxx 

 

Forslagsstillers vurderinger: 

xxx 
 

Konklusjon: 

xxx 
 

Forslag til vedtak: 

xxx 
 
Styrets anbefaling: 
xxx 
 
Styrets innstilling: 
xxx 
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