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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

S22-01 Møtekonstituering
a) Godkjenne de stemmeberettigete
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av sakslisten
d) Valg av ordstyrer og referent
e) Valg av protokollunderskrivere
f) Godkjenne forretningsorden

S22-02 Årsberetning

S22-03 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

S22-04 Organisasjonsplan

S22-05 Orientering fra Hovedstyret og Administrasjonen

S22-06 Forslag og saker
a) Medlemsvilkår endring

b) Medlemsvilkår Endring

c) Medlemsvilkår Endring

d) Ny Gruppe: Discgolf

e) Ny Gruppe: Bordtennis

S22-07 Fastsettelse av medlemskontingent

S22-08 Godkjenne budsjett for 2022

S22-09  Valg
a) Kontrollutvalg
b) Valgkomité
c) Hovedstyret
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Oversikt vedlegg

Vedlegg : Organisasjonsplan
Vedlegg : Orientering fra Hovedstyret og Administrasjonen
Vedlegg : Lov for BI Athletics
Vedlegg : Medlemsvilkår for BI Athletics
Vedlegg : Anbefaling for opprettelse av BI Athletics Discgolf
Vedlegg : Anbefaling for opprettelse av BI Athletics Bordtennis
Vedlegg: Budsjett BI Athletics Bordtennis
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S22-01 Møtekonstituering

a) Godkjenne de stemmeberettigede

Forslag til vedtak:
Alle som har meldt seg på årsmøtet og har betalt medlemskontingent innen 28.03
godkjennes.
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b) Godkjenning av innkalling

Saksfremlegg:
Innkallingen ble offentliggjort i sosiale medier 17. februar samt sendt på e-post til alle
registrerte medlemmer tirsdag 22. Februar.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes
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c) Godkjenning av sakslisten

Saksfremlegg:
Sakspapirene ble offentliggjort på hjemmesiden 22. Mars.

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes
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d) Valg av protokollunderskrivere

Saksfremlegg:
Protokollen skal underskrives av to personer.

Forslag til vedtak:
Protokollunderskriver: Martin Landrø og Kasper Krogset
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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 ledes av 1 dirigent.

2. Innlegg
- Under ordskiftet tillates innlegg av følgende typer:

- Innlegg (vis skiltet for innlegg)
- Replikk (vis skiltet for replikk)
- Saksopplysning (vis innlegg/replikk skilt med flat hånd over)
- Spørsmål (rekk opp hånden og vis skilt for innlegg/replikk)

- De taleberettigede gis ordet til innlegg i den rekkefølge de tegner seg.
- Taletiden begrenses til 2 minutter for innlegg og 1 minutt for replikk. Det tillates maks

to replikker per innlegg. Det tillates ikke replikk på replikk.
- Strek kan settes i talerlisten. Når strek er satt kan ingen tegne seg

til innlegg eller replikk. Kun saksopplysninger.
- Dirigenten har rett til å kutte i taletid og foreslå å sette strek.

3. Endringsforslag
- Alle medlemmer med stemmerett kan levere endringsforslag for forslag til vedtak.
- Endringsforslag må leveres skriftlig. Vi anbefaler å levere endringsforslag i forkant av

møtet.

4. Vedtak
- Det er kun stemmeberettigete som er registrert ved årsmøtets start som har

stemmerett.
- Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 4 måter:

- Akklamasjon (et klapp)
- Stemmeskilt
- Skriftlig avstemming

- Vedtak føres i protokoll
- Ved votering gjelder følgende bestemmelser:

- Kandidaten må oppnå minimum halvparten av stemmene.
- Avholdende stemmer telles ikke.
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g) Fortsettelse av årsmøtet

Forslag til vedtak:
Årsmøtet fortsettes 19.04 for å godkjenne årsberetning, budsjett og regnskap i henhold til
NIFs lovverk.
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S22-02 Årsberetning

Saksfremlegg:
Årsberetning er ikke klar grunnet at regnskapet for 2021 ikke er klart.

Forslag til vedtak:
Årsberetning godkjennes på ekstraordinært årsmøtet
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S22-03 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Saksfremlegg:
Regnskapet er ikke ferdigstilt.

Forslag til vedtak:
Regnskapet godkjennes på ekstraordinært årsmøtet.
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S22-04 Organisasjonsplan

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

Organisasjonsplan vedlagt. Vedlegg 1

Forslag til vedtak:
Organisasjonsplanen vedtas
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S22-05 Orientering fra Hovedstyret og Administrasjon

Saksfremlegg:
Orientering fra Hovedstyret og Administrasjon vedlagt. Vedlegg 2

Det oppfordres til å stille spørsmål under årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
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S22-06 Forslag og saker

a) Medlemsvilkår Endring

Saksfremlegg:
Grunnet ordyden i medlemsvilkåret endres dette

Medlemsvilkårene er vedlagt. Vedlegg 3

Forslag til vedtak:
Endring vedtas.

Saksnotater:

Endring:
Oppdatert ordlyd i medlemsvilkår .

Fra: Punkt 9.2 Prestasjonsfremmende midler oppført på dopinglisten til
Antidoping Norge skal ikke benyttes under trening,
konkurranse eller noen andre omstendigheter. Unntak
gjelder kun dersom medisinsk fritak fra Antidoping Norge
foreligger.

Til: Punkt 9.2 Midler som, til enhver tid, er oppført på dopinglisten til
Antidoping Norge skal ikke benyttes under trening,
konkurranse eller noen andre omstendigheter i regi av eller
forbindelse med BI Athletics. Unntak gjelder kun dersom
medisinsk fritak fra Antidoping Norge foreligger.
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b) Medlemsvilkår Endring

Saksfremlegg:
Vi ønsker å fjerne dette punktet da straffesystemet ikke lengre er i bruk. Medlemmer som ikke deltar
på trening får ikke lært skills/rutine på samme måte som de som faktisk møter opp og blir på
bakgrunn av dette ikke tatt med på gruppen som deltar på arrangementer.

Forslag til vedtak:
Fjerne punkt 11.2.6

«Deltakelse på arrangementer prioriteres til medlemmer uten straff. Straffesystem:

11.2.6.1. Komme for sent på trening = 1 prikk

11.2.6.2 Fravær fra trening = 3 prikker

11.2.6.3 Ugyldig fravær = 6 prikker»
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c) Medlemsvilkår Endring

Saksfremlegg:
Vi ønsker å fjerne dette punktet da treningene starter kl 20:00 på kvelden og da skal det være mulig å
nyte et glass vin kvelden før en trening. Utøverne er innforstått at man skal komme våken og opplagt
på trening.

Forslag til vedtak:
Fjerne «Samme dag og dagen før er å regne som i forkant av.» fra punkt 11.2.7.

Fra: Punkt
11.2.7

Det er ikke tillatt å nyte noen form for alkohol i forkant av
trening, camp, konkurranser, samt andre arrangementer i
regi av BI Athletics Cheerleading, der trening og stunts
forekommer. Samme dag og dagen før er å regne som i
forkant av.

Til: Punkt
11.2.7

Det er ikke tillatt å nyte noen form for alkohol i forkant av
trening, camp, konkurranser, samt andre arrangementer i
regi av BI Athletics Cheerleading, der trening og stunts
forekommer.
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d) Ny Gruppe: Discgolf

Saksfremlegg:
Anbefaling ligger vedlagt i vedlegg 4

Forslag til vedtak:
BI Athletics Discgolf opprettes.
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e) Ny Gruppe: Bordtennis

Saksfremlegg:
Anbefaling ligger vedlagt i vedlegg 5

Forslag til vedtak:
BI Athletics Bordtennis opprettes.
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S22-07 Fastsettelse av medlemskontingent

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

Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten forblir uendret.
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S22-08 Godkjenne budsjett for 2022

Saksfremlegg:
Budsjett godkjennes på ekstraordinært årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes på ekstraordinært årsmøte
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S22-09 Valg

a) Valg: Kontrollutvalg

Innstilte kandidater offentliggjøres i forkant av årsmøtet. Kandidater som ikke har søkt eller
ikke har blitt innstilt kan benke på årsmøtet.
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b) Valg: Valgkomité

Innstilte kandidater offentliggjøres i forkant av årsmøtet. Kandidater som ikke har søkt eller
ikke har blitt innstilt kan benke på årsmøtet.
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c) Valg: Hovedstyret

Innstilte kandidater offentliggjøres i forkant av årsmøtet. Kandidater som ikke har søkt eller
ikke har blitt innstilt kan benke på årsmøtet.
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d) Valg: Æresmedlem

Dersom det er noen Innstilte kandidater offentliggjøres dette av administrasjonen på
årsmøtet etter gjennomgang av nominasjon.
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