
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte  
Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 
 

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 19. juni 2017 kl 1900 i klubbens 
lokaler på Vingnes, Lillehammer. 

 
Sakliste  

1. Valg av ny leder 
2. Organisasjonsplan 

3. Verv i valgkomiteen  
 

Referat 
 

Sak 1 
Årsmøtet valgte Arve Senderud som ny leder   

Etter innstilling fra valgkomiteen. 

 
Sak 2 

Foreløpig versjon klar. Utarbeidet av Peter, Audun og Jan. 
Styret jobber videre, inkluderer flere etter neste styremøte (24.8). 

Endelig versjon har deadline årsmøte 2018. 
 

Sak 3 
Innstillingen til ny valgkomite ble vedtatt:  

Faste medlemmer 
 Anne Salberg 

 Dag Johnny Nedberg 
 Jan Flohr 

Vara:  
 Marianne Stenestø Lille 

 

Deltakere på årsmøte: Solveig, Kai, Peter, Audun, Per Anders, Arve, 
Hanne og Per Gunnar. 

 
Sign/Audun Gjevre (referent) 

Sign/Kai Gjessing 
Sign/Per Gunnar Johnsen   

 
Lillehammer 19. juni 2017 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i 
Lillehammer Ro- og kajakklubb  
mandag 27. mars 2017 kl 19.00.   

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres mandag 27. mars kl. 19.00 i klubbhuset (naustet på 
Vingnes) 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 
varsel etter:  



a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.  
b) Vedtak av styret i idrettslaget.  
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.  
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.  

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling 
kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig 
måte.  

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse.  

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen 

 

Sakliste:  

1. Valg av ny leder  

 

Audun Gjevre 
Nestleder styret 


