
Trondheim Modellflyklubb 
 
 
Medlem av 
Norges Luftsportsforbund 
 

 
Innkalling til årsmøte 2021 
Torsdag, 4 februar, 2021 - 19:00 
Digitalt videomøte via Google meet på lenken: https://meet.google.com/ouz-qdbc-wjn  

Innledende merknader: 
På årsmøtet kan det ikke behandles saker eller forslag om lovendring som ikke er 
meldt inn til styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet (21.januar 2021). Andre saker 
kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan 
bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste (punkt 2 på 
sakslisten). 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Ingen innkomne forslag eller saker.  
7. Fastsette medlemskontingent 

a. Styret foreslår økning av medlemskontingent for 2022. Økningen utgjør 100kr 
for Senior-medlem, 50 kr for Junior og 50 kr Pensjonist.  

8. Fastsettelse av styrehonorar 
a. Styret foreslår at dagens ordning med 70% refusjon av kontingenten til 

klubben videreføres. 
9. Vedta idrettslagets budsjett 
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

a. Styret foreslår å holde klubbens organisasjon uforandret. 
11. Foreta følgende valg 

 
På valg.  

1. Leder – Thomas Mørtsell – på valg for 2 år 
2. Styremedlem  – Roger Hansen – på valg for 2 år 

 
3. Varamedlem 1 (Bjørn Å Skjærvold) – på valg for 1 år 
4. Varamedlem 2 (Jan Roger Grandemo) – på valg for 1 år.  

 
5. Revisor 1 (Børre Tore Børresen) – på valg for 1 år 
6. Revisor 2 (André Meldal) – på valg for 1 år 

 
Valgkomite (på valg) 

1. Leder (Asle Langeng) – på valg for 1 år 
2. Medlem – på valg for 1 år 
3. Varamedlem – på valg for 1 år 

Valgkommiteens innstilling legges fram så snart den er klar. 

12. Årets propell – annonseres under årsmøtet 
 
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2021 være betalt. 

- Styret- 

https://meet.google.com/ouz-qdbc-wjn

