Til
medlemmene i Moss Seilforening

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte i Moss Seilforening. Møte avholdes 3. mars 2021 kl
1900.
På grunn av covid-19 avholdes møte digitalt.
Årsmøtedeltakere må melde seg på med en e-postadresse til sekretær Therese Kastet. De
påmeldte vil deretter få en e-post med invitasjon/lenke til møte. Bakgrunnen for dette er at vi
forut for møte må kunne kontrollere at deltakerne har møte og stemmerett.
Påmeldingsfrist er 28. februar kl 24.00. Påmelding sendes til: t.kastet@gmail.com
Dersom noen har behov for teknisk bistand ifb med digitalt årsmøte, kan man kontakte
Steffen Myklebust på mail/telefon:
-

steffenm@ecn.no
90172617

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som
tellekorps.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger.
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag og saker.
a) Øke kapasitet på vanntilførsel til bryggene
b) Endre regler for vannscooterbruk i havna
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
a) Medlemskontingent foreslås skal være uforandret for 2021
b) Gruppestyret gir fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter
8. Vedta seilforenings budsjett for 2021, herunder låneopptak ifb utbedring av molo mv.
9. Vedta Seilforeningens organisasjonsplan (det er ingen endringer siden forrige årsmøte).
10. Behandle seilforeningens lov (det er ingen endringer siden forrige årsmøte)
a. Det bes om at årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss
Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for idrettslag.
11. Foreta valg:
Innstilling fra valgkomite vil bli fremlagt i møte

12. Sakspapirer som vedlegges:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innkalling
Forslag til forretningsorden
Regnskap for 2020 med revisors beretning
Kontrollkomiteens rapport
Forslag 1 og 2 til årsmøte fra medlemmer
Forslag til budsjett 2021 og låneopptak
Organisasjonsplan
Foreningens lov

På grunn av Covid-19 og at møte holdes digitalt blir det ikke fortatt utdeling av Moss
Seilforenings hederspriser og utmerkelser. Det vil bli gjennomført senere i 2021 når
smittevernhensyn tillater dette.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening

Truls Holm Olsen
Leder

