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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Foreta følgende valg: 

 

8.1 Valgkomité: 

- leder 

- medlem 1  

- medlem 2 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- Styrets innstilling 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, daglig leder Jovana Babanic kontaktes på 900 57 781 eller 

dl@bremnesil.no. 

 

Med vennlig hilsen,  

Styret i Bremnes IL 
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ÅRSMØTE I BREMNES IDRETTSLAG 
FORRETNINGSORDEN  

 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  

2. Valgte sekretærer fører protokollen.  

3. Protokollen skal underskrives av valgte medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet.  

4. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 

hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 

min. første gang; 2 min. andre og tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til 

forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes 

hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talelisten.  

5. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov. 

6.   

a) Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov og 

idrettslagets lovnorm fastsetter. Ingen representant har mer enn éi stemme, og ingen kan 

stemme på vegne av andre. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke 

som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking. 

b) Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det stilles krav 

om det. Blanke stemmesedler, stemmer på kandidater som ikke er foreslått, eller 

stemmer som inneholder flere kandidater enn det skal velges, teller ikke, og stemmene 

regnes ikke som avgitt. 

c) Når et valg blir holdt enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

stemmene, skal det være omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. 

Er stemmetallet likt ved omvalg, skal valget avgjøres ved loddtrekning. 

d) Når det ved et valg skal velges flere ved én avstemning, må alle ha mer enn halvparten 

av de avlagte stemmene for å bli regnet som valgt. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlemmer. Dersom ikke mange nok kandidater har oppnådd dette i første omgang, 

blir de som har fått mer enn halvparten av stemmene, regnet som valgt. Det blir så 

omvalg mellom de kandidatene som står igjen, og etter denne avstemningen blir de som 

har fått flest stemmer, regnet som valgt. Er stemmetallet likt ved omvalg, skal valget 

avgjøres ved loddtrekning. 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer -for og imot, samt 

hvem som har hatt ordet i saken. 

8. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig og 

være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står 

på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, 

etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 

9. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i 

dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på. 

 

 

 



SAK  8.1 

VALG AV VALGKOMITEEN 
 

 
 

 



 

 

INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET TIL VALGKOMITEEN     

I BREMNES IDRETTSLAG PÅ EKSTRAORDINÆRT 

ÅRSMØTE NR.2 2022 

 

 

 

Leder:                                                Kenneth Nesse                                    1 år ny 

Medlem 1:                                         Liv Tori Selle                                     2  år ny   

Medlem 2:               Rune Aarskog                                    2 år ny 

 

                        


