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Ekstraordinært årsmøte Brunlanes og Stavern Ride klubb – 25.08.2021 

Sakliste med forslag til vedtak 
 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
Ifølge idrettslagets lov § 5 gjelder følgende for å ha stemmerett  

- må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret 
- ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned 

- ikke skylde medlemskontingent.  

 
Styrets forslag til vedtak: 
De frammøtte gitt stemmerett godkjennes.      
 
Vedtak: 
Alle 15 fremmøtte var stemmeberettigede.  
 
 

2. Velge dirigent 

Styret foreslår Mari Christiansen som dirigent. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Mari Christiansen velges som dirigent. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak på Mari Christiansen som dirigent. 
 
 
 

3. Velge protokollfører 
Styret foreslår Tove Anita Tveitan som protokollfører 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Tove Anita Tveitan velges som protokollfører. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak på Tove Anita Tveitan som protokollfører. 
 
 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Styret foreslår at Julie Marie Skytøen Sandvik og Hedda Toppel velges til å underskrive 
protokollen.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Julie Marie Skytøen Sandvik og Hedda Toppel velges til å underskrive protokollen.  
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Vedtak: 
Enstemmig vedtatt på Julie Marie Skytøen Sandvik og Hedda Toppel til å underskrive 
protokollen. 
 

5. Godkjenne innkallingen 

Invitasjon til møte ble gjort via epost til samtlige stemmeberettiget medlemmer torsdag 
06.08.2021. Det ble også lagt ut melding på Facebook gruppen til klubben 08.juli - 2021 og 
påminnelse 06.08.2021  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Innkallingen til det ekstraordinære årsmøte godkjennes av alle fremmøtte.  
 

6. Godkjenne saklisten 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8.  Endring til forenklet lovnorm – Forslagstiller: Styret 
9. Valg 
 - Leder 

- Nestleder 
 - styremedlem  
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Saklisten godkjennes. 
 
Vedtak: 
Sakslisten godkjennes av alle fremmøtte. 
 

7. Godkjenne forretningsorden 

Styrets forslag til forretningsorden ligger som vedlegg til saklisten. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Forretningsorden godkjennes. 
 
 
Vedtak:  
Forretningsorden godkjennes av alle fremmøtte.
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8. Forslag 

 
8.1  

Endre til forenklet lovnorm – Forslagstiller: Styret 
Krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
Forslag til vedtak:  
Idrettslaget deltar i prøveordning som innebærer bruk av forenklet lovnorm, og vedtar denne 
som idrettslagets nye lov med umiddelbar virkning.   
 
Styret har i styremøte 22.06.2021 besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å fatte 
vedtak om at idrettslaget skal delta i en prøveordning i regi av Norges idrettsforbund (NIF) 
gjennom å vedta en forenklet lovnorm.  
 
Bakgrunn: 
NIF har igangsatt en prøveordning der idrettslag kan vedta en lovnorm som er enklere enn 
den som i dag gjelder for idrettslag. Den nye lovnormen stiller færre krav til antall tillitsvalgte 
i idrettslaget, og overlater et større ansvar for organiseringen av idrettslaget til styret. Den nye 
lovnormen begrenser idrettslagets valgmuligheter til å regulere forhold i loven, ettersom den 
legger opp til en mer standardisert lov for alle idrettslag som deltar i prøveordningen. Dette 
innebærer at årsmøtet må vedta lovnormen slik den foreligger og kun skal fylle ut navn på 
idrettslaget, hvilke særforbund idrettslaget er medlem i, samt navn på idrettsråd og 
idrettskrets som idrettslaget er tilsluttet.  
Loven er også vesentlig forkortet ettersom den i en rekke bestemmelser bare henviser til NIFs 
lov og ikke gjengir bestemmelsene i sin helhet i loven. Dette betyr at idrettslaget i liten grad 
vil måtte ajourføre egen lov ved endringer i NIFs lovnorm. Styret anbefaler at årsmøtet vedtar 
en forenklet lovnorm for idrettslaget. Dersom årsmøtet etter en eventuell vedtakelse av en 
forenklet lovnorm ønsker å gå tilbake til den ordinære lovnormen, står årsmøtet fritt til å 
beslutte dette. 
 
Vedtak: 
Ny forenklet lovnorm er godkjent av de 15 fremmøtte medlemmene. 
 
 

9. Valg 
 

- leder: Mari Christiansen 
 
- nesteleder: Ellen Sofie Tanum  
 
- styremedlem: Tove Anita Tveitan 

 
Vedtak: 
Mari Christiansen, Ellen Sofie Tanum og Tove Anita Tveitan ble enstemmig vedtatt av 
medlemmene i nytt forenklet styret for Brunlanes og Stavern Rideklubb. 
 


