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Forkortelser
BI: Handelshøyskolen BI
BIA: BI Athletics
NIF: Norges idrettsforbund
NSI: Norges studentidrettsforbund
BISO: BI Studentorganisasjon
VT: Velferdstinget
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Saksliste

S20-01 Møtekonstituering
a) Godkjenne de stemmeberettigede
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av sakslisten
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Velge protokollunderskrivere
f) Godkjenne forretningsorden

S20-02 Årsberetning

S20-03 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

S20-04 Organisasjonsplan

S20-05 Orientering fra Hovedstyret og Administrasjon

S20-06 Forslag og saker
a) Ny gruppe: Kanonball
b) Æresmedlem

S20-07 Fastsettelse av medlemskontingent

S20-08 Godkjenne budsjett for 2020

S20-09 Valg
a) Kontrollutvalg
b) Valgkomité
c) Hovedstyret
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Oversikt vedlegg
Vedlegg 1: Årsberetning 2020
Vedlegg 2: Idrettslagets regnskap, revisors beretning og kontrollkomitéens beretning
Vedlegg 3: Organisasjonsplan BI Athletics
Vedlegg 4: Orientering fra hovedstyret og administrasjonen
Vedlegg 5: Anbefaling Kanonball
Vedlegg 6: Budsjett BI Athletics 2021
Vedlegg 7: Valkomitéens innstilling
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S21-01 Møtekonstituering

a) Godkjenne de stemmeberettigede

Forslag til vedtak:
De stemmeberettigede godkjennes. Alle som har betalt medlemskontingent innen 05.06
godkjennes.
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b) Godkjenning av innkalling

Saksfremlegg:
Innkallingen ble sendt på e-post til alle registrerte medlemmer samt offentliggjort i sosiale
medier 7. mai, før fristen 8. mai.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes
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c) Godkjenning av sakslisten

Saksfremlegg:
Alle medlemmer registrert med riktig kontaktinformasjon i Min Idrett ble varslet om saksliste
og sakspapirer med innkalling til årsmøte per SMS 8. juni, ved oppstart til årsmøtet. Dette
opprettholder fristen på 1 uke.

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes
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d) Valg av referent

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gjennomføres gjennom digitalearsmoter.no. Protokoll genereres automatisk, og det
er derfor ikke behov for egen referent.
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e) Velge protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:
Protokollunderskriver: Maiken Meyer og Jakob Norheim
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f) Godkjenne forretningsorden

Saksfremlegg:
Forretningsorden setter rammene for gode diskusjoner og en effektiv gjennomføring
av  årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Forretningsorden godkjennes

Saksnotater:
1 Møtets ledelse
-Møtet avholdes digitalt

2 Innlegg
- Innlegg blir gjort i form av kommentarer og/eller spørsmål direkte i sakspapirene. Det

oppfordres til å kommentere/stille spørsmål før det åpnes for stemmegivning, slik at
andre også kan dra nytte av innlegget.

3 Endringsforslag
- Endringsforslag må leveres skriftlig innen søndag 30. mai kl 23:59.  Endringsforslag

sendes til hovedstyret@biathletics.no. Det anbefales å skrive en god  begrunnelse
for endringsforslaget, slik at det blir tydelig for medlemmene hvorfor de  skal
stemme for et eventuelt endringsforslag.

4 Vedtak
- Det er kun stemmeberettigede som er registrert per 05.06.2020 som har

stemmerett.
- Vedtak fattes ved avstemning gjennom løsningen “Digitale Årsmøter” levert av OBOS.
- Vedtak føres i protokoll
- Ved votering gjelder følgende bestemmelser:

- Kandidaten må oppnå minimum halvparten av stemmene.
- Avholdende stemmer telles ikke.
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S21-02 Årsberetning

Saksfremlegg:
Årsberetning vedlagt. Se vedlegg nr 1

Forslag til vedtak:
Årsberetning godkjennes
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S21-03 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Saksfremlegg:
Idrettslagets regnskap, revisors beretning og kontrollkomitéens beretning ligger vedlagt. Se
vedlegg 2

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes.
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S21-04 Organisasjonsplan

Saksfremlegg:
Organisasjonsplan skal vedtas på årsmøtet, og inneholde et organisasjonskart, en beskrivelse
av ansvaret og de viktigste oppgavene for ulike funksjoner i idrettslaget, samt en
handlingsplan for året.

Organisasjonsplan vedlagt. Vedlegg 3

Forslag til vedtak:
Organisasjonsplanen vedtas
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S21-05 Orientering fra Hovedstyret og Administrasjon

Saksfremlegg:
Orientering fra Hovedstyret og Administrasjon vedlagt. Se vedlegg 4

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
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S21-06 Forslag og saker

a) Ny gruppe: Kanonball

Saksfremlegg:
Anbefaling for kanonball som ny gruppe ligger vedlagt. Se vedlegg 5

Forslag til vedtak:
Kanonball blir opprettet som ny gruppe
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b) Æresmedlem

Saksfremlegg:
Medlem, eller tidligere medlem, av BI Athletics kan utnevnes til æresmedlem av idrettslaget.
Æresmedlem skal være en måte å gi en ekstra honnør til medlem som over lang tid har ytet
spesiell innsats for BI Athletics og/eller markert BI Athletics på en positiv måte utad.
Utmerkelsen kan også gis til personer som ikke er medlem av BI Athletics, men har
tilknytning til idrettslaget på en eller annen måte.

Forslag til vedtak:
Forslag til æresmedlem kan sendes inn av medlemmer, utvalg, administrasjonen, hovedstyre.
Forslag skal vurderes og godkjennes av administrasjonen før det presenteres på et årsmøte.
Administrasjonen må være enstemmig i sin vurdering og godkjennelse av personer som skal
fremmes for årsmøte. Forslaget må ha 2/3 flertall for å gå igjennom.
Personer som får en slik utmerkelse vil motta et bevis på dette i form av medalje, ring, bånd,
diplom eller annet.

Saksnotat:
Det er viktig at det fastsettes noen retningslinjer som praktiseres strengt slik at det ikke går
inflasjon i å bli utnevnt som æresmedlem. For eksempel skal ikke langvarig medlemskap
alene være grunnlag for æresmedlem. En slik utmerkelse er vanlig kutyme i flere idrettslag
og forbund i Norge. Dette er en fin tradisjon i mange idrettslag/forbund og en god måte å
hedre personer som har gjort en ekstra innsats gjennom flere år. Eksempler fra andre
idrettslag som har slik utmerkelser er OSI og Lyn.

17



S21-07 Fastsettelse av medlemskontingent

Saksfremlegg:
Medlemskontingenten er p.t. fastsatt til 200kr for kalenderåret.

Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten forblir uendret.
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S21-08 Godkjenne budsjett for 2021

Saksfremlegg:
Budsjett for 2021 vedlagt. Se vedlegg 6

Forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes
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S21-09 Valg

a) Kontrollutvalg

Innstilte kandidat(er):
Medlem: Espen Myrvang

Valgkomiteens begrunnelse:
Valgkomiteen har valgt å innstille Espen Myrvang som medlem i kontrollkomiteen. Espen
viser til relevant tidligere erfaring og stor interesse for økonomi. På bakgrunn av dette mener
valgkomiteen at Espen er en utmerket kandidat for denne stillingen.

Valgkomiteens innstilling vedlagt. Vedlegg 7.
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b) Valgkomité

Innstilte kandidat(er):
Ingen innstilte kandidater. Hovedstyret oppfordrer medlemmer som kan ønske å bidra til å
sende en e-post til hovedstyret@biathletics.no.
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c) Hovedstyret

Innstilte kandidat(er):
Medlem: Martin Landrø

Valgkomiteens begrunnelse:
Valgkomiteen har valgt å innstille Martin Landrø som styreleder. Tidligere erfaringer fra verv i
BIA og etter utmerket arbeid i administrasjonen 2020 gjør at ingen andre kunne utmerket seg
bedre til denne stillingen enn Martin.

Valgkomiteens innstilling vedlagt. Vedlegg 7.
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