Årsmøte Trøndelag Bowlingkrets
Hermed innkalles til årsmøte i Trøndelag Bowlingkrets.
Tid: Torsdag 27. februar 2020 kl. 18.00
Sted: Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3A, 7047 Trondheim
Det blir også anledning til å delta på Skype. De som ønsker dette sender en forespørsel til
halgeir.ludvigsen@bowling.no.

Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av fremmøtte representanter
Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden
Behandle årsberetning
Behandle regnskap
Behandle innkomne forslag:
a. Fra styret: Oppdatering av loven i henhold til ny lovnorm
b. Fra styret: Endring av styrets størrelse
7. Fastsetting av klubbkontingent
8. Behandle budsjett
9. Valg
Nestleder (2 år), sekretær (2 år), styremedlem (2 år), styremedlem (1 år), 2
varamedlemmer (1 år)
Kontrollutvalg: 2 medlemmer, 1 varamedlem (1 år)
Valgkomité, leder og 2 medlemmer (1 år)

Klubbenes mandatfordeling til kretsens årsmøte:
1 - 10 medlemmer: 1 mandat
11- 19 medlemmer: 2 mandater
20- > medlemmer: 3 mandater
Klubbene melder inn til kretsen antall medlemmer per 1.jan. Klubber som ikke melder
inn antallet innen 2 uker før tinget får bare 1 representant.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, på
medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste, eller være oppnevnt av styret
etter fullmakt fra årsmøtet.
Etter årsmøtet vil det bli ledermøte.
Med hilsen
Styret i TBKr

Til sak 6 a. Oppdatering av loven i henhold til ny lovnorm:
Etter idrettstinget 2019 har det kommet en ny lovnorm for særkretser (23.10.2019). Alle
særkretser er pålagt av NIF å oppdatere loven i henhold til lovnorm.
På årsmøtet i 2016 ble loven oppdatert i henhold til daværende lovnorm.
Vedlagt er den oppdaterte loven, og alle paragrafer som er spesifikke for TBKr er markert i
rødt. De er i enhold til loven fra 2016.

Til sak 6 b. Endring av styrets størrelse: §17.13 a)
Styret foreslår å redusere antall i styret fra 6 til 5, dvs. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og
ett styremedlem. Leder/kasserer og nestleder/sekretær velges fortsatt annethvert år, mens
styremedlemmet velges hvert år.
Begrunnelse:
Det har i de senere årene vært vanskelig å få fylt opp alle styrevervene, og det anses ikke å
være et behov for så mange i styret. Styret skal ikke selv arrangere KM og NM, men opprette
arrangementsgrupper som står for selve gjennomføringen.

Til sak 7 – fastsetting av klubbkontingent:
Dagens kontingent er kr. 1000,Forslag fra styret:
Undret klubbkontingent.

Til sak 9 – valg:
Valgkomiteen legger fram egen innstilling.
Antall styremedlemmer avhenger av sak 6.b.

Dagsorden:
•
•
•
•

Ordet forlanges ved håndsopprekking/ melding på Skype
Forslag kan kun fremsettes i saker som står på dagsorden
Vedtak og valg avgjøres ved vanlig flertall
Lovendring avgjøres ved 2/3 flertall

Ved krav om skriftlig avstemming, vil de som følger på Skype bli gitt tilgang til en
anonymisert stemmeside.

