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Til medlemmer i Varanger Trekkhund klubb                                                               17.02.2022 Svanhovd. 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Varanger Trekkhund klubb 2021. 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25.01.2022. 

Årsmøtet avholdes den 17.02.2022 kl.18.00 på Svanhovd. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede. 

Antall:___tilstede, hvorav___godkjente. 

Sak 2: Velge dirigent. 

Forslag: _____________, ikke godkjent/godkjent av årsmøtet.  

Sak 3:  Velge protokollfører. 

Forslag: _____________, ikke godkjent/godkjent av årsmøtet. 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Forslag:___________________og_________________,ikke godkjent/godkjent av årsmøtet. 

Sak 5:  Godkjenne innkallingen. 

Innkallingen er: ikke godkjent/godkjent av årsmøtet. 

Sak 6:  Godkjenne saklisten. 

Sakslisten er: ikke godkjent/godkjent av årsmøtet.  

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden. 

 Forretningsorden er/er ikke godkjent. 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning. 

Årsberetning er: ikke godkjent/godkjent av årsmøtet. 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Regnskapet er: ikke godkjent/godkjent av årsmøtet. 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10:1 Vedta vedlagt Aktivitetshjul for VTHK 2022-23.  

10:2 Økonomisk støtte til utdanning av TD`er i klubben. 

10:3 Bytte Pasvik Trail logoen til VTHK sin klubblogo. 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 2023. 

Forslag fra styret: beholde satsene vi allerede har.  
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Sak 12: Vedta Idrettslagets budsjett. 

              Budsjett for 2022 er/er ikke godkjent. 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styret: 

 - Nestleder Ann Charlott Hansen – ønsker gjenvalg for to år. 

Valgkomiteens innstilling: 

- Nestleder Stig Westgård – På valg for to år. 

- Kasserer Silje Gilde – På valg for ett år. * 

- Varamedlem Eirik Graff – På valg for to år. 

- Leder Tormod Grønaas – fortsetter ett år til. 

*Da Maja Kruuse har bedt om å fratre sin rolle i styret av personlige grunner er plassen som 

kasserer på valg for ett år. 

 

13.2 Valg av kontrollutvalg/revisor. 

 Kontrollutvalg/revisor til å revidere idrettslagets regnskap foreslås følgende: 

Medlemmer: Reidun Karlsen og Tove Iversen for ett år.  

 

13.3 Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

Representant 1._______________________. 

Representant 2._______________________. 

Styret får fullmakt til å oppnevne representantene: ___. 

 

13.4 Valg av valgkomité: 

- Leder Therese Løes 

- Komitémedlem Annlaug Lilleeng 

- Komitemedlem Anne Slettli 

- Varamedlem Øystein Pedersen 

 

         

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
 

- Idrettslagets årsberetning. 
- Regnskap i revidert stand. 
- Aktivitetshjul. 
- Valgkomiteens innstilling. 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Varanger Trekkhund klubb, v/Tormod Grønaas kontaktes på 

41047382 eller post@varangertrekkhundklubb.com. 

Med vennlig hilsen 
Styret VTHK 


