Oslo, 17.11.2020

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Østensjø IBK 2020
Styret innkaller herved til Ekstraordinært årsmøte i Østensjø IBK 7.desember 2020 kl 19.00.
I henhold til Lovnorm som tredde i kraft fra 1.januar 2020, skal det velges minst to medlemmer og ett
varamedlemmer til Kontrollutvalg, samt til Valgkomitéen skal det velges en leder, to medlemmer samt
ett varamedlem. På det ordinære årsmøtet 3.juni 2020, ble det valgt to revisorer samt leder og to
medlemmer til valgkomitéen.
Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre suppleringsvalg, slik at det kan velges to
medlemmer og ett varamedlem til Kontrollutvalget samt ett varamedlem til Valgkomitéen.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av
Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelsene gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Østensjø IBK i minst én
måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle
medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan
oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte
deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Når du har meldt
deg på vil du få en lenke til møtet tilsendt på registrert e-post.
Alle som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet bes om å registrere seg ved å sende epost til
ostensjoibk@gmail.com
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
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Saksliste for Ekstraordinært årsmøtet 07.12.2020 Østensjø IBK:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkalling
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Foreta følgende valg:
7.1
Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem
7.2
Varamedlem til valgkomiteen
Medlemmer til utvalg kan velges samles og deretter kan varamedlemmer velges

Innstilling fra Valgkomitéen:
Kontrollutvalg medlemmer: Stian Lilleås og Selman Heydin
Varamedlem til Kontrollutvalget: Bjørnar Brenne
Varamedlem til Valgkomite: Jorun Holtet Øverby
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