
 

Til medlemmene i Freidig sportsklubb 

Innkalling til årsmøte / årlig møte 2020 

Freidig avd. håndball 

Onsdag 10. mars 2021 kl. 19.30-21.30, digitalt (Teams) 

 

Styret innkaller herved til årsmøte / årlig møte i Freidig sportsklubb, avdeling håndball.  

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. 

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Møtet avholdes på Teams. Påmelding skjer ved at medlemmet sender en e-post til post@freidighandball.no 

med tittel «Påmelding årsmøte Freidig håndball». Oppgi navn på den/de stemmeberettigede som kommer til 

å delta. Medlemmet vil da få tilsendt invitasjon med lenke til Teams-møtet. Hvis du ikke har deltatt i Teams-

møter tidligere, ber vi deg lese idrettsforbundets veiledning. 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende 
relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte 
dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.   
 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet.  
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24.02.2021 via sekretær May 

Britt Fløttum: post@freidighandball.no og/eller fungerende leder Kjell A. Skoglund: kjarild@gmail.com. Det 

ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 

årsmøtet på vår hjemmeside freidighandball.no. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som 

fremgår 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. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sportsklubben Freidig i minst én 

måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 

til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovteksten i 

klubbhåndboka, §5 side 19. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt Kjell Skoglund på 

kjarild@gmail.com eller May Britt Fløttum på 918 59 223 eller post@freidighandball.no. 

 

Velkommen til årsmøte / årlig møte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Freidig håndball 

 

Vedlegg: mal for forslag til årsmøte / årlig møte 

mailto:post@freidighandball.no
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3b90eae27bd84ecaaba86e14edee81fd/moter-i-teams---for-klubb-og-idrettslag.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYzNzAxMjEtNmU4Zi00YjMxLWJlYjctZTgxNGM4ZTUyMTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22822dbfa0-8fcd-4fc0-a4f6-8d06e34e40b2%22%2c%22Oid%22%3a%226e70f35a-dbee-47f0-a4a9-efda58c1caf2%22%7d
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/
mailto:kjarild@gmail.com
https://freidighandball.no/
http://hoved.freidig.idrett.no/wp-content/uploads/2020/12/Handbok-mars-2020.pdf


Forslag til årsmøte i:  Freidig sportsklubb, avd. håndball 

Fra:  [navn på forslagsstiller] 

Tittel på forslag:   [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i 

begrunnelsen under.]  

Begrunnelse: 

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
 


