
Vennlig hilsen 
Styret i Klatreklubben Ålesund 
styreleder@klatreklubben.no 

 

Innkalling til årsmøte i        2023 
 
 
Dato  Onsdag 01.03.2023 
Kl.  19:00 
Sted  T2 (Tollbugata 2, 6002 Ålesund) 
 
 
Årsmøte blir unnagjort på ca. én time. Etter dette blir det foredrag av kule klatrere, og mulighet for kjøp av mat 
og drikke. 
 
I år kan du møte opp på årsmøte uten å frykte å bli «påtvunget» et verv. Tidligere år har nye medlemmer til 
valgkomiteen og kontrollutvalget blitt valgt under selve årsmøte, men under årsmøte i 2022 ble det vedtatt at 
årets valgkomite nå skal lage ferdig innstilling til både nytt styret, valgkomite og kontrollutvalg før årsmøte blir 
avholdt. Vi håper at dette tiltaket fører til at flere møter opp på selve årsmøte. I 2022 var vi 500 betalende 
medlemmer i KKÅ, mens det pleier kun å møte opp rundt 30 stk. på selve årsmøte.  
 
Ønsker du å bidra i klubben? Alle posisjoner i styret er åpne for valg, og vi trenger også nye medlemmer til 
valgkomiteen og kontrollutvalget. Årets valgkomite består av Henning Eidsheim og Finn Christian Eidam 
Knudsen. Ta kontakt hvis du, eller noen du kjenner, vil bidra i den neste perioden. Sammen skaper vi en god 
klubb! 
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styreleder@klatreklubben.no senest 14 dager før årsmøtet 
(15.02.2023). Sakspapirer vil bli sendt ut til våre medlemmer på e-post og publisert på vår hjemmeside 
(klatreklubben.no) senest én uke før årsmøte. 
 
Foreløpig saksliste 
1.   Godkjenne de stemmeberettigede 
2.   Godkjenne innkallingen 
3.   Godkjenne sakslisten 
4.   Velge dirigent 
5.   Velge referent 
6.   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
7.   Behandle idrettslagets årsmelding 
8.   Behandle klubbens regnskap 
9.   Behandle forslag og saker 
10. Fastsette medlemskontingent  
11. Fastsette treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette dette 
13. Vedta budsjett for 2023 
13. Foreta valg av følgende posisjoner: 
    13.1.   Styreleder 
      13.2.   Nestleder 
       13.3.   Seks styremedlemmer 

13.4.   Ett varamedlem  
13.5.   To medlemmer til kontrollutvalg 
13.6.   Et varamedlem til kontrollutvalg 

       13.7.   Leder av valgkomiteen 
       13.8.   To medlemmer til valgkomiteen 
       13.9.   Et varamedlem til valgkomiteen 
14. Informasjon om hva Klatreklubben Ålesund vil fokusere på i 2023 
15. Åpent for innspill fra medlemmer. Hva ønsker dere at skal skjer fremover? 
 
 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som 
møter. For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned 

og ha betalt kontingent for 2023. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 

osv., se Idrettslagets lov §5 til §8. 


