
Til medlemmer i Tasta & omegn sykkelklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tasta & omegn sykkelklubb.
Årsmøtet avholdes 22.02.23 kl. 18:30. Planlagt sted er Plattformvegen 5, Tananger.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.02.2023 til
post@tastaosk.no.
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med
unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som
skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsberetning og organisasjonskart

4. Behandle regnskap i revidert stand

5. Behandle innkomne forslag og saker

6. Fastsette medlemskontingent

7. Vedta budsjett

8. Foreta valg

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
én uke før årsmøtet på e-post og TOSK Facebookgruppe.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til
saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende
disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil
bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tasta & omegn
sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Tasta & omegn sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
lov for Tasta & omegn sykkelklubb.



Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tasta & omegn sykkelklubb v/Lasse Eide kontaktes
på post@tastaosk.no eller lasse.eide@lyse.net.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Tasta & omegn sykkelklubb
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