
Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 
Postboks 117  
1353 Bærumsverk  

         Lommedalen, 26.01.2016  

Foreløpig Innkalling til Årsmøte 2016 i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 

Tid:   Tirsdag 16.02.2015 kl 18.00, registrering av fremmøtte fra kl. 17.45. 
Sted:  Mølladammen 

AGENDA 

1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
2. Godkjenne de stemmeberettigede 
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger for 2015. 

a. Årsmelding fra Styret 
b. Årsmelding fra Sportskomiteen 
c. Årsmelding fra Anleggsgruppen 

5. Gjennomgang klubbens regnskap i revidert stand for 2015. 
6. Gjennomgang klubbens budsjett for 2016 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Forslag til presisering i regler for bruk av ridehuset ved sykdom 
8. Fastsette avgifter 

a. Medlemskontingent for neste år – dvs fra 01.01.2017 
b. Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.03.2016 

9. Vedta klubbens budsjett for 2016 
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.  
11. Vedta lovendring fra NIF  
12. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder 
b. 5 styremedlemmer, etter årsmøtets beslutning  
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. 
d. Valg av forretningsfører og revisor. 
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

Forslag på kandidater til verv og oppdrag meddeles valgkomiteen ved  
Marja-Liisa Andersson  996 21 658, mail: liisa.andersson@payex.com  
Anne Sophie Smogeli  970 11 157 mail: an-smo@spectra.no  
  
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før 
Årsmøtet; styret@lkrk.no 

Fullstendig saksliste blir gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på 
LKRKs hjemmeside www.lkrk.no 

Avstemning skjer ved personlig fremmøte, jfr klubbens lover § 9. 

Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlem minst 1 mnd, har fylt 15 år, og betalt 
kontingent for inneværende år. Ta med kvittering på betalt kontingent dersom den er betalt rett før 
årsmøtet. 

VELKOMMEN ! 

Med hilsen 
Anders Kiil 
Leder LKRK 
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