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Til medlemmer i Frognerparken Idrettslag  

Oslo, 01.juni 2020 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Frognerparken Idrettslag 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.mai 2020. 

Årsmøtet avholdes den 09.juni kl 19:00 i Skøyenveien 18, Oslo. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

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 saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 
Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 
  10.1 – Ønske om å utvide tennisavdelingen til også å inkludere konkurransespillere i et 
lavterskel tilbud. Det skal være mulig å satse/ konkurrere i tennis uavhengig økonomisk bakgrunn. 
 10.2 – Fusjon mellom BMIL (Håndball, Fotball, Innebandy, Allidrett) & FIL (Tennis, Friidrett, 
Skateboard, Basketball) . Et felles lokalt fleridrettslag med fokus på inkludering, bredde, lavterskel og 
ikke minst idrettsglede for lokale barn og ungdom. BMIL presenteres av Sigurd Solem. (Se for øvrig 
vedlagt presentasjon) 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.  Forslag kr 300,- i medlemskontingent 2021. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 2020 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre/ evnt Interimstyre 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlemmer  
- varamedlemmer 

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut med sakspapirer på FILs hjemmeside. 
14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 
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- varamedlemmer 
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
14.4 Valgkomité: 

- leder   
- medlemmer  
- varamedlem 

Styrets innstilling blir lagt ut med sakspapirer på FILs hjemmeside. 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning  
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 
- Forslag (se pkt 10.1 & 10.2 over, samt oppdatert lovnorm (også sendt ut i innkallingen) 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Styret i Frognerparken Idrettslag kontaktes på e-post 
styret@frognerparkenil.no  

 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i FIL  
 
 
 
 
 
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare 
benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.] 
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