Asker 13. februar 2021

ASKER RIDEKLUBB INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2021
Tid:
Sted:

mandag 15. mars 2021, kl. 20.oo, registrering av fremmøtte fra kl. 19:45
Asker Rideklubbs ridehus, Nedre Berg vei 19. Ta med egne stoler.
I det tilfelle kommunen har innført smittevernrestriksjoner som gjør at årsmøtet ikke kan
avholdes i ridehuset med betryggende avstand vil årsmøtet foregå digitalt via teams.
Avstemming etc. kan da bli publisert i etterkant hvis nødvendig.

Til behandling foreligger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av stemmeberettigede
Behandle Asker Rideklubb Årsmelding for 2020
Behandle Asker Rideklubb regnskap for 2020 i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent for 2022
Vedta budsjett for 2021
Behandle organisasjonsplan
Valg
a)
Leder for 1 år
b)
Nestleder for 2 år
c)
3 styremedlemmer for 2 år
d)
1 varamedlem for 1 år
e)
3 ungdomsrepresentanter for 1 år, hvorav 1 vara til styret
f)
2 revisorer for 2 år
g)
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
h)
Fastsette representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget
har representasjonsrett
i)
Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Saker som ønskes behandlet må sendes på admin@askerrideklubb.no senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmelding og endelig saksliste for årsmøtet vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside
www.askerrideklubb.no og vår Facebook-side senest en uke før årsmøtet.
Avstemming skjer ved personlig fremmøte, eventuelt digitalt dersom fysisk årsmøte ikke lar seg
gjennomføre grunnet smittevernhensyn. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært
medlem minst en måned på årsmøtetidspunkt, har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent for
inneværende år. Dersom du har betalt medlemskap rett før årsmøtet, vær snill å ta med kvittering.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret i Asker Rideklubb

