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Sak 1 - Godkjenning av fremmøtte representanter 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Et medlem under 15 år har møterett, 

forslagsrett til og på årsmøtet, men ikke stemmerett. 

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

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner følgende antall stemmeberettigede medlemmer til [antall]. 

 

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og 

forretningsorden 

Det fortsettende årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som var på sakslisten som ble 

vedtatt under godkjenning av sakslisten på det ordinære årsmøtet onsdag 23. mars 2022, jf. 

NIFs lov § 2-17, 3. ledd, og lovnormens § 13, 6. ledd. 

Forretningsorden: 

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokoll føres av valgt sekretær for årsmøtet. 

Ingen medlemmer gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av 

innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min første gang, 2 min andre gang og 1 min tredje 

gang. 

Alle forslag leveres skriftlig til møteleder undertegnet med medlemmets navn. 

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer).  

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot. 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner innkalling, saksliste og forretningsorden. 

 

Sak 3 - Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å 

underskrive protokoll 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner følgende dirigenter/ordstyrere: [navn] 

Årsmøtet godkjenner følgende sekretær(er): [navn]  

Årsmøtet godkjenner følgende medlemmer til å underskrive protokollen: [navn] og [navn]. 
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Sak 4 – Valg 

I forbindelse med ordinært årsmøte onsdag 23. mars 2022 ble det avdekket at to av de innstilte 

medlemmene til styret (henholdsvis medlem og varamedlem), og ett av de innstilte medlemmene til 

valgkomiteen, ikke var medlem av idrettslaget, jf. § 2-5, 1. ledd. For å kunne være valgbar må man ha 

vært medlem av idrettslaget i minst én måned.   

Styret 

Tittel Navn Merknad 

Leder Silje Steinnes Valgt | 2år | 2022 - 2024 

Nestleder Svein Helge Pettersen Valgt | 1år | 2022 - 2023 

Styremedlem Tine Lærdal Valgt | 2år | 2022 - 2024 

Styremedlem Odd Larsen Valgt | 1år | 2022 - 2023 

Styremedlem Sindre Wold På valg | 2år | 2022 - 2024 

Styremedlem Ulrika Johansson Valgt | 1år | 2022 - 2023  

Varamedlem Jone Slutås Valgt | 2år | 2022 - 2024 

Varamedlem Anne Katrine Bergland På valg | 2år | 2022 - 2024 

 

Valgkomité 

Tittel Navn Innstilling 

Leder Torunn Fredhammer Pettersen Valgt | 1 år | 2022 - 2023 

Medlem Geir Olav Klette Valgt | 1 år | 2022 - 2023 

Medlem Kjellaug Bakkejord På valg | 1 år | 2022 - 2023 

Varamedlem Kjell Erling Slettevold Valgt | 1 år | 2022 - 2023 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner innstilte kandidater på valg som henholdsvis medlem og varamedlem til 

styret i Stavanger Svømmeklubb, samt innstilt kandidat på valg som medlem til valgkomité. 
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