Årsmøte 2020

Innkalling og dagsorden til årsmøte 12. mai 2020
Tirsdag 12. mars 2020 kl. 1900 – 2100
Møtet gjennomføres elektronisk ved hjelp av «Teams». Framgangsmåten er
forklart i epost sendt til alle medlemmer. Frist for påmelding til møtet er
8. mai.
Forretningsorden
Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel 3, § 3-1 til § 3-4. På grunn av nasjonale smitteverntiltak
gjennomføres møtet elektronisk, og det er derfor nødvendig å gjøre visse forenklinger i forretningsorden.
(1) Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. (2) Eventuelle spørsmål og
kommentarer til saker på dagsorden, skal sendes inn til styret på forhånd. (3) Årsmøtet fatter sine vedtak ved
alminnelig flertall. (4) Dersom det skal stemmes over vedtak, gjøres det ved «håndsopprekning» dvs. med en
kommentar i «møte-chat» (samtale). Alle som er for forslaget til vedtak, skriver FOR i chat’en. De som er mot,
skriver MOT i chat’en. Alle andre forholder seg passive. (5) Valgkomitéens innstilling av kandidater til styret og
andre verv er enstemmig. Det er én kandidat til hvert verv. Når det bare er én kandidat til hvert verv, vil
valgutfallet være gitt. Styret ber derfor medlemmene akseptere at valg av nytt styre på dette årsmøtet gjøres
ved akklamasjon.
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. Det vil ikke bli lest
fra de utsendte årsmøtedokumentene. Møteleder går gjennom sakene i den rekkefølgen de står på dagsorden.
Medlemmer som ønsker ordet til en sak, melder seg i «møte chat» (samtale), og får deretter ordet av
møteleder.
Velkommen til et litt uvanlig, men forhåpentligvis hyggelig og effektivt årsmøte i Oslo og Omegn Dressurklubb.

Styret
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Årsmøte 2020

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)
5. Behandling av kontingent for 2021 (vedlegg 3)
6. Valg (vedlegg 4)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Leder for 2 år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 1 år
To styremedlemmer for 2 år
1. vara styremedlem for 1 år
2. vara styremedlem for 1 år
Revisor for 1 år og vararevisor for 1 år
Valgkomite: Leder, to medlemmer og ett varamedlem for 1 år
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