
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Årsmøte 2019 i Haugesund IL Allianseidrettslag 
Tirsdag 10. Mars 2020 kl. 20:00 i klasserommet i DeepOcean Arena 

 
 

Dagsorden: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle allianseidrettslagets årsberetning. 

5. Behandle allianseidrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Lov: NIF sin basislovnorm for idrettslag er endret og Haugesund IL allianseidrettslag 
vedtar at lagets lov skal være likelydende med følgende endringer: 

i. Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem 

ii. Årsmøte bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 
endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. 

b. Orienteringssak om felles varslingsrutiner for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag 

c. Forslag til ny varslingsrutine med opprettelse av et nytt Etisk råd foreslått av Jan 
Sigurd Steffensen og Per Bjarne Myhre. 

i. Styrets kommentar: Et tilsvarende forslag ble lagt frem for årsmøtene til HIL orientering 
og HIL Friidrett i 2019. Den gang ble forslaget stemt ned. Det er i 2019 utarbeidet felles 
varslingsrutiner i lagene og allianseidrettslagets styret anbefaler at HIL A forholder seg 
til de samme varslingsrutinene. Disse er allerede godkjent av årsmøtene ihhv HIL O og 

HIL F. 

7. Vedta allianseidrettslagets budsjett. 

8. Behandle allianseidrettslagets organisasjonsplan. 

9. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder, 

b. Styremedlemmer [3], 

c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd allianseidrettslaget har 
representasjonsrett. 

i. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. 

e. To medlemmer og en vararepresentant til kontrollutvalg 

f. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
  

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene 
skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

 


