Vedlegg 1
ÅRSMØTET 2022
BYGDØ TENNISKLUBB

Sak 5. Forslag til forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent.
2. Protokollen føres av den valgte referent/sekretær.
3. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag
settes taletiden til: 5 min første gang, 3 min andre gang og 2 min tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for tale-listen etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag
kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag
ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for
og imot.
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Sak 6. Innkalling til årsmøte
Innkalling til årsmøte i BTK
16.02.2022, Oslo
Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø tennisklubb.
Årsmøtet avholdes den 16.03.2022 klokken 19:00 på Bygdøhus, Huk Aveny 45, i dagligstuen.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 02.03.2022 til
styret@bygdotk.no. Vedlagt mal skal benyttes.
Dersom du ønsker å bidra som styremedlem ta kontakt med valgkomiteen på christian.dyvik@dnb.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før
årsmøtet på www.bygdotk.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha
betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter på www.bygdotk.no.
Ved å gå inn på klubbens nettside får man tilgang til FORSLAGSSKJEMA man må benytte for
fremlegging av forslag .www.bygdotk.no.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
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