Årsmøte i Hop Basketballklubb
Onsdag 27. mars kl 1900
Hop Oppveksttun
Saklsliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigete
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Behandle årsberetning
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle forslag og saker:
a. Paragraf 15 – punkt F – representanter til ting og møter i de organisasjonsledd vi har
representanter eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter – Gjelder sak
om representant til å stille med kandidat - Det skal i november 2019 avholdes
kretsting hvor Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets skal gå
sammen til Vestland idrettskrets. Ann Hellebust foreslås som kandidat – Dersom det
senere kommer endringer eller forslag til representanter ønsker styret fullmakt til å
komme med forslag til kandidat til kretsting. Styret ber om fullmakt til å oppnevne
kandidater til dette og andre verv på vegne av Hop Basketballklubb i 2019
b. Hop Basketballklubb er registrert med Hop Basketballklubb (Hop BBK) i
Brønnøysund. Det er en utfordring for datasystemene i NIF når vi har (Hop BBK) med
i registreringen i Brønnøysund – Styret ber om fullmakt til å endre navn i
Brønnøysund til Hop Basketballklubb for å unngå dobbelregistrering i systemer.
c. Styret har oppnevnt barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig blant
styremedlemmene – ref Paragraf 18 – punkt 2 – e og f samt økonomiansvarlig ref b
samme paragraf og punkt 2.
Fastsette medlemskontingent på minst 100,- og treningsavgift
Vedta budsjett
Behandle organisasjonsplan
Foreta følgende valg –
a. Leder og nestleder – leder står ikke på valg – nestleder har sagt seg villig til å ta ett år
til som gjenvalg
b. Det skal velges 2 nye styremedlemmer for 2 år – hvorav 1 kasserer
c. Vara – har sagt seg villig til å ta 1 år på gjenvalg
d. Valg ihht organisasjonsplan – Representant Bergen Elite – 1 år igjen
e. Revisor og stedfortreder velges
f. Representant til ting og møter i organisasjonsledd eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representanter – se innmeldt sak
g. Valgkomite med leder inntil 2 medlemmer og 1 varamedlem

