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Innkalling og dagsorden til årsmøte 2020 

Onsdag 18. mars 2020 klokken 1800 - 2000  

Maridalen Skole, Gamle Maridalsvei 45, 0890 Oslo (dørene åpnes 1730) 

Forretningsorden 

Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel 3, § 3-1 til § 3-4. Kun saker oppført på dagsorden kan 

behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, 

dog ikke ved valg. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer 

kan kun brukes på valg.  

 Forhåndsstemme avgis på følgende måte: Utfylt stemmeseddel legges i en nøytral konvolutt som 

lukkes og legges i en ny konvolutt som sendes eller leveres til Widar Bratlie, Blåskjellveien 3, 0139 Oslo. 

Konvolutten må være styret i hende innen 12. mars 2020. Avsenders navn må skrives på den ytre konvolutten 

slik at man kan kontrollere mot medlemsregistret at vilkårene for stemmerett er til stede. For å sikre at valget 

blir hemmelig, vil den konvolutten som inneholder stemmeseddelen først bli åpnet under opptelling av 

stemmene og telt sammen med disse.  

 Avstemming i saker skjer ved håndsopprekking. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Ved 

avstemming med håndsopprekking benyttes følgende fremgangsmåte: Alle som er FOR, forholder seg i ro. Alle 

som er MOT viser det ved stemmetegn.  

 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak 

(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3⁄4 flertall). I tilfelle av 

stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

 Årsmøtet ledes av styrets leder inntil årsmøtets konstituering er foretatt, det vil si til og med punkt 1 på 

dagsorden. Ledelsen av årsmøtet overtas fra punkt 2 på dagsorden av den valgte møteleder.  

Saksinnledere/forslagsstiller får 3 min. taletid til innledning, og 1 min. taletid til avslutning. Øvrige 

representanter har rett til å ha ordet i inntil 2 min. og maksimalt to ganger i samme sak. Møteleder har rett til å 

foreslå ytterligere begrensning av taletiden og sette strek med de inntegnede talere. Innlegg til dagsorden, 

forretningsorden og voteringsorden, samt saksopplysninger, prioriteres foran ordinære innlegg.  

Innlegg tegnes ved å rekke opp hånden.  

 

Velkommen til årsmøte i Oslo og Omegn Dressurklubb.  

Styret  
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Dagsorden 

 

1. Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

b. Valg av møteleder 

c. Valg av referent 

d. Valg av tellekorps, to personer 

e. Valg av to protokollunderskrivere 

 

2. Behandling av årsberetninger for 2019 (vedlegg 1) 

a. Styrets årsberetning 

b. Treningskomitéens årsberetninger 

i. Agility 

ii. Bruks 

iii. Lydighet 

iv. Rallylydighet 

c. Kasserers beretning 

d. Revisors beretning 

 

3. Behandling av revidert regnskap for 2019 (vedlegg 2) 

 

4. Godkjenning av budsjett for 2020 (vedlegg 2) 

 

Pause! 

 

5. Behandling av kontingent for 2021 (Vedlegg 3) 

 

6. Valg av (vedlegg 4) 

a. Leder for 2 år 

b. Kasserer for 2 år 

c. Sekretær for 1 år  

d. Ett styremedlem for 2 år 

e. 1. vara styremedlem for 1 år, og 2. vara styremedlem for 1 år  

f. Revisor for 1 år og vararevisor for 1 år  

g. Valgkomite: Leder, to medlemmer og varamedlem for 1 år  

 


