Ekstraordinært årsmøte i Gloi 04. mars 2021
Glòi inviterer til ekstraordinært årsmøte torsdag 04. mars 2021,
kl. 19.00, på Teams

Årsmøtet i Gloi som ble gjennomført 28. januar 2021 besluttet å gjennomføre et ekstraordinært
årsmøte på valg av Kasserer da dette vervet sto uten aktuelle kandidater. Møtet gjennomføres på
Teams.
Møtet åpner 30 minutter før det starter, medlemmer oppfordres til å logge seg på i god tid før
møtet starter. Ved tekniske problemer, kontakt Gurli Meyer: 48134152. Vedtak foregår etter
prinsippet «Den som tier samtykker». Kommentarer skrives inn i kommentarfeltet. Dersom noen
ønsker å komme med en muntlig kommentar må man rekke opp hånda i møtet. Ved benkeforslag
under valget av styret og komiteer foregår avstemning ved å rekke opp hånda i Teams. Det vil bli
en gjennomgang i begynnelsen av møtet.
Link til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTc4OTViYTQtMTM4YS00NzdlLTg5NGUtYmZjNjE4MGQ4OWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22e934ee02-7919-46bc-9520-67b03eb14c28%22%2c%22Oid%22%3a%2259212f62-f68e-4b89-8ebb86fa23565677%22%7d

Saksliste:
1. Godkjenne deltakere
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge møteleder, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valgkomiteens innstilling til Kasserervervet i Gloi Islandshestforening
5. Foreta valg

4. Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøte 2021
Valgkomiteen har vært i kontakt med Norges idrettsforbund, idrettskretsen i Trøndelag
v/Einar Lund. De opplyser at det det å sette ut oppgaven som kasserer/regnskapsfører til
noe utenfor styret er lovlig og veldig vanlig. Lovnormen for idrettslag krever ikke en kasserer
i styret. I Idrettsforbundets eksempel på rollebeskrivelse for kasserer/regnskapsfører står
det:
Styret har det overordnede ansvaret for økonomistyringen. Regnskapsfører/kasserer
innehar arbeidsoppgaver som er vesentlige for økonomistyringen, fordi korrekt
regnskapsinformasjon er en forutsetning for gode beslutninger i styret. Den som påtar seg
oppgaven som regnskapsfører/kasserer i et idrettslag bør ikke sitte i styret i det samme
idrettslaget.
Idrettsforbundet opplyser at dette gjelder spesielt i de tilfellene der kasserer/regnskapsfører
mottar honorar for å løse oppgaven. I slike tilfeller skal ikke kasserer/regnskapsfører sitte i
styret.
En delt løsning der regnskapsføringen utføres av en utenfor styret og et styremedlem for
eksempel kalles kasserer er også helt i orden, så lenge dette medlemmet ikke godtgjøres for
jobben. Den som sitter i styret vil da være den som har hovedkontakt med regnskapsfører.
Økonomiansvaret vil uansett ligge til hele styret.
Valgkomiteen foreslår en delt løsning, slik at vi ikke gjør for store endringer på kort tid.
Valgkomiteen foreslår følgende arbeidsdeling:
Kasserer: Videreføre økonomirutinene i klubben. Etablere rutiner som legger til rette for en
god samhandling mellom styret og regnskapsfører.
Regnskapsfører: Føre utgående og inngående bilag i regnskap, legge utbetalinger inn i
nettbank før utbetalingen godkjennes av en person i styret, avstemme bankkonto og
regnskap og rapportere til styret. Utarbeide årsoppgjør.
Til orientering: Kasserer/regnskapsfører krever ikke honorar. En delt løsning er klarert med
revisor 1. En delt løsning legger også til rette for at to kan signere på utbetalingene i
nettbank, for eksempel regnskapsfører og en person i styre. Delegering av slik myndighet
vedtas av styret.
Valgkomiteens forslag:
Kasserer og styremedlem, 1 år (suppleringsvalg): Gry Tveten Aune
Regnskapsfører (ikke medlem i styret) 1 år (suppleringsvalg): Venche Stjern
Dersom Gry Tveten Aune velges inn som kasserer må styret finne nytt medlem til
valgkomiteen. Valgkomiteen la merke til at Anja Bjerkli viste interesse for dette vervet på
årsmøtet.
Hilsen valgkomiteen v/Janicke Persen, Sigridur Marta Magnusdottir og Gry Tveten Aune

5. Foreta valg.
Kasserer og styremedlem, 1 år (suppleringsvalg): Gry Tveten Aune
Regnskapsfører (ikke medlem i styret) 1 år (suppleringsvalg): Venche Stjern

Nytt medlem av valgkomiteen (valgt av styret): Anja Bjerkli

