
   
INNKALLING TIL årsmøte i KVITFJELL Veteran 
Til medlemmene i         22.04.2021 
 
Styret innkaller herved til årsmøte i KVITFJELL Veteran  
 
Årsmøtet avholdes som skriftlig årsmøte på grunn av den pågående pandemien.  
Regnskap og årsberetning legges ut via nettsiden vår, samt denne innkallingen til årsmøte. 
 
Valgkommiteen har kommet med sin innstilling og fremkommer nedenfor.  
 
Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mai. 
Sakliste med eventuelle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig snarest mulig etter 1. mai.  
Behandling av sakene må deretter skje skriftlig via www.kvitfjellveteran.net, og være ferdige 
og protokollført innen 15. mai. 
 
Med vennlig hilsen 
styret  
 

 
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i KVITFJELL Veteran 
 
Alminnelig sakliste for årsmøtet: 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet 
Sak 5: Valg av dirigent 
Sak 6: Valg av referent 
Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 8: Årsberetningen  
Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett, inkl. kontingent og treningsavgiften 
Sak 10: Eventuelle saker 
Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1  Styreleder 
15.2 Nestleder 
15.3  Øvrige styremedlemmer 
15.4  Varamedlemmer 
15.5  To revisorer 
15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
15.9  Varamedlem til valgkomiteen 

 
Ettersom årsmøtet må gjennomføres skriftlig, er rammene for en protokoll gjengitt 
nedenfor. Endelig innhold i protokollen vil følge av eventuelle saker som medlemmene har 
ønsket behandlet, jvf. ovenfor. 
 
Med vennlig hilsen 
styret i KVITFJELL Veteran 

http://www.kvitfjellveteran.net/


   
  



   
Protokoll fra årsmøte i KVITFJELL Veteran for 2019 
 
Årsmøtet ble avholdt som skriftlig årsmøte og avsluttet 15. mai 2021.  
 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Aktive medlemmer i henhold til Klubbadmin (ski-alpint) er stemmeberettiget til årsmøtet 
 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Innkallingen er sendt ut via klubbens nettside, og ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sakslisten ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden, dvs. gjennomføring av møtet 
Gjennomføring av møtet er gjort som skriftlig årsmøte og i henhold til mal fra 
Idrettsforbundet. 
 
Sak 5: Valg av dirigent 
Ikke aktuelt som følge av skriftlig årsmøte. 
 
Sak 6: Valg av referent 
Som sak 5 
 
Sak 7: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Medlemmene som signerer elektronisk: Berit Fjørtoft og Claes Olsen. 
 
Sak 8: Årsberetningen  
Årsberetningen var publisert via nettsiden i forkant. Det var ingen merknader. 
 
Sak 9: Gjennomgang Regnskap og vedta budsjett, inkl. kontingent og treningsavgiften 
Regnskapet var sendt ut i forkant via nettsiden.  
Kontingenter og treningsavgifter beholdes uendret.  
 
Sak 10: Eventuelle saker 
Avventer evt innkomne saker 
 
Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1  Styreleder 
15.2 Nestleder 
15.3  Øvrige styremedlemmer 
15.4  Varamedlemmer 
15.5  To revisorer 
15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 
15.9  Varamedlem til valgkomiteen 
 

 
Claes Olsen erstatter Espen Frogner som styremedlem. Ellers er styret uendret. 



   
 
Styret: 

Leder: Thor-Inge Røgeberg Styremedlem: Fredrik Skår 
Nestleder: Per Yngland Styremedlem: Claes Olsen 
Styremedlem: Per Arnoldsen (Økonomi) 

 
Varamedlemmer ble gjenvalgt Paal Haugaard og Bjørn Svindal 
Revisorer ble gjenvalgt Bas Johansen og Henrik Danielsen 
Valgkommite gjenvalgt Arve Gevoll og Thomas Bergerskogen 
 
 
 


