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Til medlemmer i Nordhordland Karateklubb 

2.juni 2019 

 

Saksliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i 
Nordhordland Karateklubb 

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 10.mai 2019 og som ble lagt ut på klubbens 
hjemmesider www.gojukai.no og på klubbens Facebook sider 
https://www.facebook.com/NordhordlandKarateklubb/ 

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes onsdag 12.juni 2019 i Hagellia 6, 5914 Isdalstø også kalt 
Dampen kl. 19.00. 

Under følger saksliste for det ekstraordinære årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigete 
 
Sak 2: Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 
 Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøte ledes av den valgte dirigenten 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren 
3. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmer/ stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke 
avgitt.  

4. I protokollen skal forslag og vedtak oppgis med stemmer for og imot.  
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen og saksliste ble godkjent. Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.  
 

Sak 3: Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Sak 4:  Vedta og oppdatere tidligere saker som hare vært godkjent av årsmøte 

Styret sammen med hovedtrener ønsker å få på plass en tydeligere og bedre oversikt over 
de vedtak som tidligere er tatt i klubben på årsmøter og sammenfatte disse i en regel og 
vedtekts bok som gjelder for klubben.  Her skal tidligere vedtak samt alle eventuelle 
fremtidige vedtak som har betydning for hvordan klubben skal drives og utvikles innbefattes.   
 
Tidligere vedtak foreslås oppdatert til følgende ordlyd: 
1) I forbindelse med treningssamlinger, stevner og konkurranser o.l. skal hovedtrener i 

klubben godkjenne hvem som av klubben får dekket hele eller deler av kostnader 
knyttet til slike arrangementer.   
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2) Styresammensetning skal bestå av følgende roller og velges for en periode som følger: 
Styreleder  1 år 
Nestleder  2 år 
Sekretær  2 år 
Kasserer  2 år 
Styremedlem 2 år 
Varamedlem 1 1 år 
Varamedlem 2 1 år 

Videre skal alltid klubbens hovedtrener inviteres til deltagelse på styremøter. 
Hovedtrener har talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.  Referat av 
styremøtene skal også sendes til hovedtrener på lik linje med de andre 
styremedlemmene i klubben. 

3)  Av klubben kontanter/ bankinnskudd skal det tilstrebes at en større andel av dette står 
på klubbens sin høyrentekonto i bank.  Det skal likevel være en fornuftig andel likviditet 
tilgjengelig  på folio/ brukskonto til å dekke løpende utgifter/ drift etc . Annen form for 
plassering av klubbens kapital, som fond, aksjer etc. skal godkjennes av årsmøte, eller at 
årsmøte gir styret mandat til slik forvaltning. 

Innstilling: Forslagene over foreslås godkjent. 
 
Sak 5: Behandle forslag og saker som er kommet inn fra klubbens medlemmer. 

Arild Aase og Jan Over Bergesen har sendt inn følgende som forsalg til å tas med i klubbens 
vedtekter og regler, ref innledning til sak 4 over.  
 

1) Den sportslige utviklingen og forvaltningen av klubbens medlemmer, som oppgaver under 
graderinger, deltagelse på treningsleirer og utvelgelse av deltagere til trenerkurs, 
dommerkurs og tilsvarende, skal godkjennes av klubbens hovedtrener. 
 

2) Aktiviteter, formaliteter og kommunikasjon inn mot andre Goju Kai klubber i Norge, 
Scandinavia og resten av verden ledes av hovedtrener. 
 
Innstilling: Forslagene over foreslås godkjent. 

 
Sak 6: Vedta ny lovnorm for Nordhordland Karateklubb.  
 Lovnorn fra Norges Idrettsforbund er vedlagt.  

 
Innstilling:  Lovnorm som er vedlagt foreslås godkjent. 

 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Forslag til lovnorm  

 

Med vennlig hilsen 
styret i Nordhordland Karateklubb 


