Innkalling
til
medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte
i Mylla løypeforening
lørdag 4.desember 2010 kl 16.00
på skihytta til Svea skilag

På medlemsmøtet vil det bli gitt en orientering om interimsstyrets anbefalte styringsmodell,
inkludert samarbeidsmodell mellom Mylla Løypeforening og lokale idrettslag for utvikling og
drift av områdets skiløyper.
Etter at medlemsmøtet er ferdig vil det ekstraordinære årsmøtet bli satt. Det ekstraordinære
årsmøtet vil behandle følgende saker:
1. Forslag til endring av styrets sammensetning og roller hhv §§ 5 og 7 i foreningens
gjeldende vedtekter. Se vedlegg til innkallingen.
2. Valg

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Interimstyret

Vi viser også til bakgrunnsdokumenter som er lagt ut på Løypeforeningens hjemmeside;
www.mylla-løypeforening.no
1. Protokoll ordinært årsmøte 02.10.2010
2. Interimsstyrets orientering og begrunnelse for forslag til vedtekstendringer
3. Valgkomiteens innstilling
4. Gjeldene vedtekter

Vedlegg til innkalling ekstraordinært årsmøte i Mylla løypeforening 04.12.2010
Interimstyrets forslag til vedtektsendringer

§ 5.

Styret:
Styret i Mylla Løypeforening velges på foreningens årsmøte og består av 5 personer
følgende sammensetning:
1. Leder – velges for 1 år
2. Sekretær – velges for 2 år
3. Kasserer - velges for 2 år
4. Løypeansvarlig – velges for 2 år
5. Grunneierkontakt – velges for 2 år

med

For å sikre en bredest mulig representasjon blant de viktigste aktørene i virksomheten skal
styret velges etter følgende modell:
Hytteeiere
Grunneiere
Fastboende
På fritt grunnlag

- 2 representanter
- 1 representant
- 1 representant
- 1 representant

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg.
Styret kan oppnevne komiteer.

§ 7.

Årsmøte:
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av september måned, og innkalles av styret med
minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og som e-post til medlemmene i foreningen
som har gitt bidrag siste året.
Beretningsåret er fra 01.07 til 30.06.
Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles på årsmøte.
Årsmøte kan ikke avgjøre andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet.
Det ordinære årsmøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og agenda.
Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen
Årsberetning 01.07. - 30.06.
Årsregnskap 01.07. - 30.06.
Budsjett nytt år 01.07. – 30.6.
Innsendte forslag.
Valg:
a.
Leder for 1 år.
b.
Sekretær for 2 år (jfr § 5.)
c.
Kasserer for 2 år (jfr § 5.)
d.
Løypeansvarlig for 2 år
e.
Grunneierkontakt for 2 år
f.
Valgkomite på 3 medlemmer, bestående av leder og 2 medl. for 1 år.
g.
2 revisorer for 2 år.

Valg og andre avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret eller minst 30 av foreningens
medlemmer krever det.

Gjeldende vedtekter - §§ 5 og 7

§ 5.

Styret:
Styret i Mylla Løypeforening velges på foreningens årsmøte og består av 7 personer
med
følgende sammensetning:
6. Leder – velges for 1 år av gangen.
7. Sekretær – velges for 2 år av gangen (i kalenderår med partall).
8. Kasserer - velges for 2 år av gangen (i kalenderår med oddetall).
4 styremedlemmer- velges for 2 år av gangen (2 velges i år med partall, 2 velges i år med
oddetall).
For å sikre en bredest mulig representasjon blant de viktigste aktørene i virksomheten skal
styret velges etter følgende modell:
Hytteeiere
– 2 representanter
Svea Skilag
– 1 representant
Jevnaker IF Ski
– 1 representant
Grunneiere
– 1 representant
På fritt grunnlag
– 2 representanter
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg.
Styret kan oppnevne komiteer.

§ 7.

Årsmøte:
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av september måned, og innkalles av
styret
med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i lokalavisen og som e-post til
medlemmene i
foreningen som har gitt bidrag siste året.
Beretningsåret er fra 01.07 til 30.06.
Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles på årsmøte.
Årsmøte kan ikke avgjøre andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet.
Det ordinære årsmøte skal behandle:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkjenning av innkalling og agenda.
Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen.
Årsberetning 01.07. - 30.06.
Årsregnskap 01.07. - 30.06.
Budsjett nytt år 01.07. – 30.6.
Innsendte forslag.
Valg:
a.
Leder for 1 år.
b.
Sekretær for 2 år (jfr § 5.)
c.
Kasserer for 2 år (jfr § 5.)
d.
4 styremedlemmer for 2 år (jfr § 5.)
e.
Valgkomite på 3 medlemmer, bestående av leder og 2 medl. for 1 år.
f.
2 revisorer for 2 år.

Valg og andre avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret eller minst 30 av foreningens
medlemmer krever det.

