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Protokoll fra årsmøte i Bø orienteringslag 2018 
Årsmøtet blei avholdt på Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Bø, tirsdag 6.februar 2018,  
kl. 19.00 – 20.30 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved årsmøtet som styret anså for 
stemmeberettigete.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 14 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Styret fremla forslag om at innkallingen blei godkjent og forslag til sakliste for godkjenning av 
årsmøtet.  

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen. Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 
 1. Godkjenning av de stemmeberettigete. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
3. Valg av ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Årsmelding. 
5. Regnskap.  

               6. Innkomne forslag.  
7. Medlemskontingent. 
8. Budsjett. 
9. Valg. 

              10. Eventuelt. 
 
Sak 3 Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Årsmøtet valgte Steinar Lande som ordstyrer. Årsmøte valgte Steinar Lande og Tone Nilsen som 
referenter. Årsmøte valgte Olav Solberg og Per Christian Hagen til å underskrive protokollen. 
 

Sak 4 Behandling av lagets årsmelding 
Styret fremla orienteringslagets årsmelding for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

 
Sak 5 Behandling av lagets regnskap 

 Styret fremla regnskap for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.  

 
Sak 6 Behandling av forslag og saker 

Dekning av startkontingent i løp. Styret fremla forslag om følgende dekning: 100% for løpere under 21 

år, og 50% fra 21 år og oppover (inntil 750 kr pr. år). Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag. 

Sak 7 Fastsette medlemskontingent 
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.   
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 
Familie (inkludert skoleungdom) 350 kr 
Voksne enkeltmedlemmer (over 17 år) 200 kr 
Barn (under 17 år) 100 kr 

 Støttemedlem 50 kr 
 
 
Sak 8  Vedta lagets budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  

 
 
 
 




