
Innkalling til digitalt ekstraordinært årsmøte i Snøgg fotball mandag 03.01.22 kl 
1900:  
 
innlogging via invitasjon som sendes den e-postadresse som er registrert i «min 
idrett». Hvis du ikke får e-post fra Snøgg fotball må du sjekke at du har riktig 
adresse i «min idrett». Snøgg henter all informasjon der.  

 
1.            Godkjenne de stemmeberettigede. 
Medlemsregisteret er nå godt oppdatert og legges til grunn. 
 
2.            Velge dirigent.   
Forslag:  Jonny Pettersen 
 
3.            Velge protokollfører. 
Forslag: Atle Huseby 
 
4.            Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5.            Godkjenne innkallingen. 
6.            Godkjenne saklisten. 

Sak 1 – Behandle justeringer av samarbeidsavtalen mellom Snøgg fotball og NFK. 
Avtalen legges ut på hjemmesiden.  

 
7.            Godkjenne forretningsorden. (følger NIFs lovnorm for digitale årsmøter) 
 

7.1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten  

7.2. Den valgte protokollføreren skriver protokollen fra årsmøtet  

7.3. Taletid bes om ved å tegne seg på talerlisten i chat-vinduet og skrive «ønsker 
ordet» Hvis du ønsker ordet til forretningsorden, skriv: «Til forretningsorden»  
     Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe 
annet:  
   - For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel  
   - For å stemme.  
   - For å informere om at man forlater årsmøtet.  
   - For å melde fra om tekniske problemer.  
Man må få ordet fra dirigenten før man kan tale til årsmøtet. Andre deltakere skal ha 
mikrofonen slått av. 

7.4. Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for 
å presentere forslaget.  
Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til:  
a. Tre minutter for første gang  
b. To minutter for andre og tredje gangs innlegg.  
c. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  
d. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.  
 
7.5. Alle forslag må sendes skriftlig til dirigent på e-post: [Jonnyp@viken.no] og forslagstillers 
navn må stå på oversendt forslag.  
7.6. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.  
7.7. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.  



 
7.8. Stemmegivning  
 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal 
klart angi hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i 
chatten for å avgi stemme.  

 
8.            Behandle forslag:  
 1. Justering av samarbeidsavtalen mellom Snøgg Fotball og Notodden Fotballklubb 
 


