Årsmøte
12. februar 2013 kl. 18:00
Osloidrettens hus,
Ekebergveien 101

Dagsorden:
1. Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne
referatet.
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og revisors beretning
4. Forslag til ny lov for IF Frøy
5. Innkomne forslag
6. Fastsette kontingent
7. Vedta budsjett
8. Valg
9. Tildeling av hedersbevisninger

Vedrørende punkt 4:
Forslag til ny lov for IF Frøy:
Norges Idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm, som alle klubber er pålagt å følge- Årsmøtet i
2012 satte ned en lovkomite bestående av Ørnulf Pedersen, Kyrre Rørstad og Jørn Michalsen, som
fikk i oppdrag å oppdatere IF Frøys lov slik at den tilfredstiller NIFs krav.
Lovforslaget som legges fram har i liten grad praktisk betydning for driften av IF Frøy.
Lovnormen betyr enkelte endringer med hensyn til økonomikontroll. Disse er enten implementert
eller i ferd med å bli det. Lovnormen krever også at det skal velges en vararepresentant til styret.
NIFs lovnorm kan leses her: www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx
Styret i IF Frøy foreslår imidlertid samtidig endringer i styrets sammensetning, og disse er
bakt inn i lovforslaget. Styret foreslår at dugnadskomiteen og ritt-og arrangementskomiteen
slås sammen. Årsaken er at de to komiteene i stor grad overlapper hverandre. Styret mener
en felles komite vil kunne jobbe mer effektivt. Styret ønsker også at sponsorkomiteens leder
skal sitte i styret, for å viktiggjøre arbeidet som gjøres i denne komiteen.
Styrets forslag til lov er vedlagt sakspapirene. Loven må godkjennes av NIF etter at det er
vedtatt av årsmøtet i IF Frøy.

Vedrørende punkt 6:
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2014. Det betyr følgende satser neste år:
Voksen 850,Ungdom 450,- Barn 6 til 9 år: 150,Familie 1100,Støttemedlem 250,-

Vedrørende punkt 8:
Valgkomiteens innstilling kommer som eget dokument
For punkt 2,3 og 7 vises til årsberetningen og revisors beretning.

