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Til medlemmene i IK Grane Arendal Allianse                                                            Arendal, 29. april 2020 

Styret innkalte, bl. a. ved annonse i Agderposten den 24.februar, til årsmøte den 24. mars 2020. Frist for 

innsending av saker som ønsket behandlet, var satt til 10. mars. Som en følge av koronapandemien besluttet 

styret den 15. mars å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Siden forholdene fortsatt ikke ligger til rette for å 

avholde årsmøtet på vanlig måte, har styret nå besluttet å avholde skriftlig årsmøte.  Dette er det anledning til, 

jfr, uttalelse fra NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IK GRANE ARENDAL ALLIANSE  

På det tidspunktet styret besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid, hadde det ikke innkommet andre saker 

eller forslag til behandling enn de styret hadde foreslått. Av praktiske grunner er det ønskelig at eventuelle 

ytterligere saker/ forslag sendes til sverre.valvik@gmail.com  så snart som mulig, men senest innen 22. mai 

2020.  Forslag vil fortløpende bli behandlet av styret før offentliggjøring på IK Grane Arendal Allianses 

hjemmeside. Hvis det skulle komme inn saker/forslag som styret finner det vanskelig å behandle i et skriftlig 

årsmøte, vil disse bli behandlet i et ekstra årsmøte med vanlig fremmøte når forholdene igjen gjør dette mulig. 

Alle årsmøtedokumenter er tilgjengelig på www.ikgrane.no/event/arsmote-ik-grane-allianse/ Med denne 

innkalling følger et  STEMMESKJEMA  som fylles ut og  sendes sverre.valvik@gmail.com  innen fredag 5. juni 

2020 kl 2400. Alternativt kan skjemaet sendes pr post til Sverre Valvik, Revesandvein 251, 4818 Færvik innen 

sammen frist. 

  I stemmeskjemaet er det angitt hvor i årsmøtepapirene  det enkelte avstemmingsforslag er nærmere 

beskrevet. Enkelte avstemmingsforslag er i tillegg nærmere beskrevet i det etterfølgende. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst 1 måned, fylle minst 15 år i 2020, 

og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

Saksliste står på side 4 i årsmøtedokumentet. Pga at årsmøtet er skriftlig, må noen punkter på sakslisten 

behandles på spesiell møte.  

Godkjenning av stemmeberettigede er lik antall stemmeberettige medlemmer som har avgitt stemme innen 

fristen. 

Dirigent. Styret forslår at styrets leder Sverre Valvik velges som dirigent. 

Protokollfører. Styret foreslår at Kåre Mortveit velges som protokollfører. 

Underskrifter.  Styret foreslår at Rolf Petter Holthe og Nils Morten Kirkedam Blakstad velges til å underskrive 

protokollen. 

For mer informasjon om årsmøtet, samt reglene om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for IK 

Grane Arendal Allianse. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sverre Valvik kontaktes på telefon 90516540 

eller epost sverre.valvik@gmail.com  

Velkommen til årsmøte!                                                                                                                                                                  

Mvh  

Styret i IK Grane Arendal Allianse 
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