
 

 

  

Innkalling til årsmøte.                       
Årsmøte avholdes tirsdag 7. februar 2023 kl 1830 på Bodin vgs.  

Saksliste: 

1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av saksliste  

4. Godkjenning av forretningsorden. 

5. Valg av dirigent 

6. Valg av referent  

7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 

8. Årsmelding 2022 

9. Regnskap 2022, inkl kontrollutvalgets beretning 

10. Innkomne forslag og saker. 

- styret vil legge frem revidert til langtidsplan for 2023-2026,  

11. Fastsetting av medlemskontingent 2023 

12. Budsjett 2023 

13. Organisasjonsplan fra 2023 

14. Valg: 

a) Leder og nestleder for ett år.   

b) To styremedlemmer for to år 

c) To varastyremedlemmer for ett år. 

d) Øvrige valg i henhold til klubbens vedtatte organisasjonsplan: 

Idretts- og rekrutteringsutvalg: (for to år, leder for ett år)  

Turo-utvalg: (medlemmer for to år og leder for ett år) 

Matrialutvalg:(medlem og leder ett år) 

Info.utvalg: (medlem og leder for ett år) 

Funksjonsansvarlige: 

Vaktliste Bodin vgs: (for to år) 

Kartforvalter: (for to år) 

Løsptøy og klubbdrakt: (for to år)  

Medlemsansvarlige: (foreslår at valget gjøres av og i styret)  

Ansvarlig for politiattest: (foreslår at valget gjøres av og i styret)  

Kartkomitè: (medlemmer for ett år og et medlem på valg for to år) 

Stolpejaktkomitè: (Medlem og leder for to år, pluss en vara)  

Kontrollutvalg: (Vara må velges for to år, alt nytt medlem) 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet 

Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd 

Valg av 3 representanter til kretstinget NOOK, 10.2.2023  

Valg av 1 årsmøterepresentant til Bodø idrettsråd (valgt leder/styrem) 

f) Valgkomite med leder, 1 medl. og 2 varamedl. (styrets innstilling,) 

15. Avslutning.  

Alle medlemmer ønskes velkommen. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt 

gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2022 (NIF’s lov). 

Alle saksdokumenter er tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no  

http://www.bodo-orientering.no/

