Årsmøte 2022 for Syklistforeningen i Follo
Det innkalles til årsmøte for Syklistforeningen i Follo onsdag 16. mars kl 18.30 til 19.30 i lokalene til
Nordre Follo bibliotek, avdeling Ski (ligger ved kinoen i Ski, storsentret, Åsenveien 6, 1400 Ski).
Vi vil prøve å legge til rette for deltakelse via Zoom. Meld din interesse senest i løpet av 14. mars ved
å svare på e-posten. Lenke sendes ut 15. mars. Besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm.
Dagens styre legger ikke fram forslag til nytt styre. Det vil si at det er opp til årsmøte å få valgt nytt
styre i lokallaget.
Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å vurdere å stille som styremedlem.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets beretning, legges fram på møtet.
Årsregnskap
• Lokallaget har ikke hatt verdier og eller omsetning siden etablering. Det legges ikke
fram regnskap.
Forslag til nye vedtekter, se vedlegg 1.
Valg av styremedlemmer, styreleder (signaturrett), valgkomité, kasserer (signaturrett).
Årsmøtet vurderer behov for valg av revisor.
• Det legges ikke fram forslag til styremedlemmer
Arbeidsprogram 2022, ingen vedlegg, behandles på årsmøtet under sak 7
Saker som fremmes av styret eller medlemmer

Vedlegg 1:
Forslag til nye vedtekter:
Forslag til nye vedtekter, behandles på årsmøtet 2022:

Vedtekter for Syklistenes landsforening (SLF) i Follo.
1.
2.

Lokallaget i Follo ivaretar SLFs arbeid i sitt område.
Lokallaget i Follo avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, årsmelding og årsregnskap
oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet.
3. Årsmøtet behandler følgende saker:
a. Styrets beretning
b. Årsregnskap
c. Arbeidsprogram
d. Valg av styremedlemmer, styreleder (signaturrett), valgkomité, kasserer (signaturrett).
Ved behov velges også revisor
e. Saker som fremmes av styret eller medlemmer
4. Signaturrett. Leder og kasserer har signaturrett hver for seg.
5. Alle medlemmer i Lokallaget i Follo har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
6. Styret for lokallaget i Follo består av en leder og så langt det er mulig styremedlemmer fra alle
bygdelag i Follo. Styremedlemmet har ansvaret for SLFs arbeid i sitt bygdelag. Bygdelag uten
representasjon kan av styret gis møte-, tale- og forslagsrett i påvente nytt valg på årsmøtet.
7. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.
8. Avtaler hvor Lokallaget i Follo er part og som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs
medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av
samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFs sekretariat.
9. Endringer i Lokallaget i Follo vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for
godkjenning.
10. Oppløsning av Lokallaget i Follo må vedtas på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller lagenes
eiendeler SLF.
https://syklistforeningen.no/lokallag/as
Kontkatinfo ved Styreleder Kai Tiley

:

Tlf: 924 10 881

tilleykai@gmail.com

