ÅRSMØTE 2021
TID: Onsdag 10. februar 2021 Kl 19.00
STED: Nesttun Idrettspark (eller Teams)
SAKSLISTE:
1. Åpning, velkomst v/leder Christian Moe
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokoll
5. Godkjenning av saksliste
6. Behandle og godkjenne årsrapport 2020 (m/vedlegg)
7. Fremleggelse av regnskap 2020 (m/vedlegg)
8. Behandle evt innkomne forslag
8.1 Fastsettelse av treningsavgift
9. Godkjenning budsjett for 2021
10. Valg av nytt styre, leder og kasserer
11. Valg av representanter høyere, overordnede ledd
13. Avslutning av leder
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 2. februar, epost: sykkel@fanail.no.
Årsrapport 2020 vil være klar 14 dager før møtet.

Søreide 20. januar 2021
For styret i Fana IL Sykkelgruppe
Christian Moe
Leder

8.1 Fastsettelse av treningsavgift til sykkelgruppen
I Fana betale medlemskontingenten til Hovedlaget, mens treningsavgiften er «medlemsavgiften» til
gruppen man er medlem i.
Styret foreslår følgende treningsavgifter fra og med 2021:
• Under 10 år:
800 kroner
• 10 – 16 år:
1 500 kroner
• Junior, bredde:
1 500 kroner
• Junior og senior elite: 2 500 kroner
• Senior, bredde:
800 kroner
• Veteraner:
800 kroner
Begrunnelse:
Styret mener det er riktig at treningsavgiftene reflekterer den oppfølging de ulike aldersgruppene får.
Det som er endret i forhold til tidligere, er at det for juniorer og seniorer er opprettet en ny gruppe som
vi har kalt «elite». Disse får vesentlig med oppfølging enn andre, og dette bør reflekteres i
treningsavgiften.
For seniorer bredde og veteraner økes treningsavgiften med 50 kr for da den har stått stille i mange
år.
Forslag til vedtak: styrets forslag til treningsavgifter vedtas.

10 Valg av styre
Følgende er på valg:
a. Leder: Christian Moe
b. Styremedlem: Cathrine Glesnes
c. Styremedlem: Odd Inge Skibenes
d. Styremedlem: Ståle Hope

Vedtak:
Følgende velges:
Leder (ett år):
Styremedlem (to år):
Styremedlem (to år):
Styremedlem( to år):

Christian Moe
Cathrine Glesnes
Marianne Litland
Odd Inge Skibenes

