Innkalling til årsmøte i Norges Volleyballdommerforening
Årsmøtet avholdes i Trondheim, fredag den 6. april 2018 (i forb. med 1.div. ranking).
Tidspunkt: etter dommermøtet fredag kveld (ca. Kl. 21:00).
Sted: Comfort Hotel, Trondheim
Sakliste:
Sak 1.
Sak 2.
Sak 3.
Sak 4.
Sak 5.
Sak 6.
Sak 7.
Sak 8.
Sak 9.

Behandle innkallingen og saklisten.
Valg av møteleder og referent.
Godkjenne de stemmeberettigede og en til å signere protokoll.
Behandle styrets årsberetning.
Behandle årsregnskapet.
Behandle vedtektsendring.
Behandle innkomne saker (..)
Fastsette medlemskontingenten.
Valg

Saker til behandling kan meldes til kontakt@nvdf.org
Styret i NVDF
4.4.2018

Saksdokument:
1. Behandle innkallingen og saklisten.
Forslag: Innkallingen og saklisten godkjennes med de innspillene som kom fram i møtet.
2. Valg av møteleder og referent.
Forslag: Leder i NVDF velges som møteleder. Anders Rohde velges som referent.
3. Godkjenne de stemmeberettigede og en til å signere protokoll.
Forslag: Av de fremmøtte ble x betalende medlemmer godkjent som stemmeberettigede.
4. Behandle styrets årsberetning for 2016 og 2017.
Forslag: Styrets årsberetning for 2016 og 2017 godkjennes.
5. Behandle regnskapet for 2016 og 2017.
Forslag: Regnskapet for 2016 og 2017 godkjennes.
6. Behandle vedtektsendring.
- Endring av vedtekter;
Styret fremmer fem forslag til vedtektsendring;
(1) Årsmøtet avholdes annethvert år (partallsår).
(2) Styret velges for perioden på to år.
(3) Styret gis fullmakt til å utnevne revisor.
(4) Æresmedlemmer og betalende medlemmer i NVDF har stemmerett på årsmøtet. Gjester
med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, godkjennes av årsmøtet.
(5) Utmelding av foreningen skal gjøres skriftlig til styret, eller etter vedtak av styret dersom
manglende betaling av medlemskontingent og etter purring.
Forslag: Godkjennes.
7. Behandle innkomne saker
Forslag: Fremmes i årsmøtet.
8. Fastsette medlemskontingenten.
Forslag: Medlemskontingenten for 2018 og 2019 videreføres med samme satser som i 2017.
Dommer 3: 400,-, Dommer 2: 200,- Dommer 100,-.
Betaling av medlemskontingenten skal skje innen 31. april i 2018 og innen 31. januar 2019.
Forslag: Godkjennes.
9. Valg
Forslag: Fremmes i årsmøtet.

