
 

 

Til medlemmer i Tiller idrettslag  

 

Tiller 30. april 2016 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag 
 

Tid:  24. mai 2015, kl 19.00. 

Sted:  Tonstad skole 

 

Tiller idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. ledd.  

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.  

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 

rdog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to 

personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt 

valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

 

Saksliste  

 

1) Godkjenne de stemmeberettigede.  

 

2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

 

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

4)  Valg  

  

Tiller idrettslag hadde ordinært årsmøte 30. mars 2016. Flere av valgte styrer oppfyller ikke 

kravene i lagets lov § 5, 1 ledd. I tillegg er det flere verv i laget som ikke er besatt. Det 

innkalles av den grunn til ekstraordinært årsmøte med valg.   

 

Valg gjelder for:  

Arbeidsutvalget; Sekretær og kasserer. 

Håndball. Nestleder  

Ishockey. Styremedlemmer. Særgruppa har ingen styremedlemmer. 

Skyting. To styremedlemmer.  



 

Fotball. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av menn.  

Trim. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av kvinner. 

Kontrollkomite. Komiteen har ingen medlemmer. 

Valgkomite. Komiteen skal ha tre medlemmer inkl. leder og et varamedlem.  

 

 

Med vennlig hilsen 

styret  

 



 

 

Vedlegg 1 

Ekstraordinært årsmøte Tiller idrettslag 24. mai 2016 

 

 Sak 2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

    

 

Forslag til forretningsorden: 

 

1. Ekstraordinært årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 

tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp 

til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

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

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot. 

 

 



 

 

 

Vedlegg 2 

Ekstraordinært årsmøte Tiller idrettslag 24. mai 2016 

 

 

Sak 3  Valg av dirigent / ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

  

Styrets innstilling: 

 

Lillian Engen velges til dirigent.  

 

Terje Rørvik velges som referent. 

 

Til å underskrive protokollen oppnevnes to møtende medlemmer.  

 

 

     

 



 

 

 

Vedlegg 3 

Ekstraordinært årsmøte Tiller idrettslag 24. mai 2016 

 

 

Sak 4 Valg  

 

Bakgrunn 

Årsmøte skal iht. § 15, 1. ledd, pkt. 11 f i lov for Tiller IL foreta valg av styremedlemmer, samt 

medlemmer til gruppestyrene, kontrollkomite og valgkomite.  

 

Gjennomført årsmøte 30. mars 2016 med valg er ikke iht. Tiller ILs bestemmer om kjønnsfordeling 

for enkelte særgrupper. Videre er et stort antall verv ubesatt. I henhold til lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. 

ledd innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte for gjennomføring av nytt valg. 

 

 

Følgende forslag og øvrig grunnlag til nyvalg foreligger på innkallingstidspunktet:  

 

Arbeidsutvalget:   

Kasserer: Espen Kowalewski, 2 år 

 

Det skal i tillegg velges sekretær. Det foreligger ingen kandidat på innkallingstidspunktet.  

 

Håndball:  

Nestleder: Vegard Fagervold, 2 år 

 

Ishockey:  

Mikael Ferm 

 

Det er fremmet forslag på tre kandidater til gruppestyret ishockey. To kandidater er ikke medlemmer 

i Tiller IL, men har tilknytning til laget. Alle kandidater er menn.  

 

Det foreslås at styret i Tiller idrettslag gis fullmakt å oppnevne gruppestyre for ishockey etter 

innstilling fra ekstraordinært møte i gruppa, jf. bestemmelsene i Tiller ILs lov § 19, 3. ledd, punkt a 

og b. Fullmakten omfatter ikke valg av gruppens leder, som skal velges av årsmøte.  

 

Skyting: 

Valgt gruppestyre består av en person; leder. Kravet til minimum 3 medlemmer er ikke oppfylt.  

 

Det foreligger ingen andre kandidater på innkallingstidspunktet.  

 

Fotball:  

Valgt gruppestyre består av 7 menn. Styrets sammensetningen er ikke iht. lovens § 5, 1. ledd.  

 

Det foreligger ingen andre kandidater på innkallingstidspunktet.  



 

 

Trim:  

Valgt gruppestyre består av 4 kvinner. Styrets sammensetningen er ikke iht. lovens § 5, 1. ledd.  

 

Det foreligger ingen andre kandidater på innkallingstidspunktet.  

 

Kontrollkomite: 

Medlem: Bjørn Atle Haugen 

 

Komiteen skal bestå av minst to medlemmer. Det foreligger ingen kandidat nr 2 på 

innkallingstidspunktet.  

 

Valgkomite: 

Valgkomiteen skal bestå av leder, 2 medlemmer og en vara.  

 

Etter gjennomført årsmøte 30. mars 2016 er det et medlem (leder) i valgkomiteen.  

 

Det foreligger ingen andre kandidater på innkallingstidspunktet.  

 

Kravet til kjønnsfordeling  

Styret og valgkomiteen i Tiller idrettslag vil i samarbeid med den enkelte særgruppe arbeide for å 

finne aktuelle kandidater fram mot ekstraordinært årsmøte. Alle valgte medlemmer i Trim og Fotball 

vil bli fristilt i forbindelse med nyvalget da begge gruppene er fulltallige, men ikke har riktig 

sammensetning iht. § 5,1. Det arbeides også for å sikre riktig kjønnsfordeling i ishockeygruppa.  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Vedlegg til vedlegg 3, utdrag fra Tiller ILs lov 

 

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 

komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være 

sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 

valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 

én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person 

skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.  

 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke 

stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget. 

 

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

 

 (4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. 

 

(5) Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 



 

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6) Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(7) Talerett: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er 

opphørt. 

 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 

eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 

i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon 

for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i 

driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. 

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en 

slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 



 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon 

for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

 


