
 

Årsmøte  
KFUM Volda Volleyball 

Tidspunkt: 03.03.2021 
Kl. 18.00-19.30 
VIP, Volda Campus 
SpareBank 1 Arena. 

Innkalling årsmøtet i KFUM Volda Volleyball 202 

 

Page 1 of 2 

1. Godkjenne dei stemmeberettiga 

2. Godkjenne innkallinga og sakslista (inkl. innkomne saker) 

3. Val av møteleiar, referent og to medlemer til å skrive under protokollen 

4. Godkjenne forretningsorden 

5. Behandle gruppeårsmeldingar og årsmelding 

6. Behandle og godkjenne:  
• Klubben sitt reknskap for 2021. Dei som vil ha spesifisert rekneskap får det ved å sende 

e-post til post@kfumvolda.no 
• Styrets økonomiske berettning 
• Kontrollutvalgets beretning 

7. Behandle innkomne forslag og saker 
• Orientering om økonomi kring juniorlandslagssamling, eliteturneringa og elitelaget. 
• Informasjon kring VCA AS. Organisering, pliktar og rettar. 

8. Fastsette medlemskontingent/treningsavgift 
• Styret foreslår å sette ned medlemskontingenten til kr. 150,-, slik at alle medlemer har 

lik kontingent. 
 

• Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fastsette treningsavgift for framtida. Treningsavgifta 
for 2022 blir endra tilsvarande nedgang i kontingent, slik at totalbeløpet blir det same 
som 2021. Sjå under for nærare spesifisering. 

 
Lag Kontingent Treningsavgift Totalt 

U13 og yngre kr 150,00 kr 950,00 kr 1 100,00 
U15 kr 150,00 kr 1250,00 kr 1 400,00 
Over U15 kr 150,00 kr 1650,00 kr 1 800,00 
Student/elev TVN kr 150,00 kr 850,00 kr 1 000,00 
Masters/Mix-laget kr 150,00 kr 1050,00 kr 1 200,00 
Medlem/støtteapparat kr 150,00 kr 0,00 kr 150,00 
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9. Vedta budsjett for 2022 
• Eige vedlegg 

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

11. Foreta val av: 
Posisjonar på val: Sittande styre: 

• Leiar, styremedlem og 2 
varamedlemm 

• 2 medlemmer og varamedlem i 
valkomitè 

• 1 til kontrollkomitèen 
 

• Nancy Ann Brattli, på val 
• Kristin Indresøvde, på val 
• Mangler 2 stk. vara 

 
Kontrollkomitèen: 

• Mangler 1 stk. vara 
 

12. Fullmakter til styret 
• Styret ber om vidare fullmakter til å kunne utnemne kven frå klubben som skal 

representere klubben i utval, nemnder, styrer, møte på Tinget og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representantrett 
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