
FREDRIKSTAD IDRETTSRÅD  
Stadion 8, 1671 Kråkerøy 
Inngang N5, Høgskolen i Østfold 
morten@frid.no 
 
Til Idrettsklubbene i Fredrikstad 

Fredrikstad 20.april 2020 
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd 
 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad idrettsråd. Årsmøtet avholdes 04.05.2020, Kl. 

18:00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. 

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

 

Klubbene bes om å registrere sine representanter innen 27.04.2020 her Påmelding. Det er viktig for styret at vi får 

vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om 

gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå 

tekniske problemer under årsmøtet.  Det sendes det ut en lenke til de påmeldtes e-postadresse, slik at de får 

tilgang til møtet, For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.  

 

Det gis kun adgang til å fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til 

tillitsverv. Endringsforslag som et medlem ønsker behandlet, ønskes sendt til styret senest 27.04.2020 etter 

følgende mal: Forslagsskjema.  

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet 

på våre hjemmesider www.frid.no 

 

Klubbene kan delta med representanter etter følgende skala:  

lag med           inntil   99 medlemmer:      1 representant 

lag med           100 - 499 medlemmer:     2 representanter 

lag med           over  500 medlemmer:     3 representanter 

Bedriftsidretten                                  :    12 representanter 

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på 95071972 eller pr. e-post stefan@frid.no 

 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Fredrikstad Idrettsråd 
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https://eu.jotform.com/build/90723669529368/settings/conditions#preview
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Saksliste 
 

1. Åpning. 
 

2. Godkjenninger og valg dirigent / referent / underskrivere 

a. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b. Velge dirigent(er). 

c. Velge protokollfører(e). 

d. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

e. Godkjenne innkallingen. 

f. Godkjenne sakslisten. 

g. Godkjenne forretningsorden.  

h. Velge to personer til å være tellekorps. 

 
 

3. Valg  

Vedtatt av ordinært årsmøte 02.03.2020 
 

4. Engasjere revisor  

Styrets innmeldte sak, da saken ikke ble behandlet korrekt ved ordinært årsmøte. 
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Sak 2 B) - Velge dirigent(er) 
 

Styret foreslår en representant fra årsmøte 

 

Sak 2 C) - Velge protokollfører(e) 
 

Styret foreslår en representant fra administrasjonen 

 

Sak 2 G) - Godkjenne forretningsorden 
 

Styrets foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet: 

 

1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 

2. Forslagsstillere har taletid på: 

a. 3 minutter første gang  

b. 2 minutter andre gang  

c. 1 minutt tredje gang.  

d. For alle andre er taletiden 2 minutter.  

e. Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

3. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.  

a. Ingen replikk kan vare i mer enn 1 minutt.  

b. Det gis kun adgang til en replikk pr. delegat pr innlegg. 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med forslagsstillers navn og 

klubb. 

5. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 

6. Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og imot. 

7. Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.  

8. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
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Sak 3. Valg 

Valgkomiteens innstilling for 2020/2021 

Styret 
 

Verv Navn Klubb På valg Velges for 

Leder Jon-Erik Bergh Fredrikstad Kunstløpklubb JA Velges for 1  år 

Nestleder Liselotte Verbeek Fredrikstad Basket BK NEI 1 år (valgt i 2020) 

Styremedlem Roy H Jacobsen Onsøy Golfklubb NEI 2 år (valgt  i 2020) 

Styremedlem Laila Aase Andersen Borge Rideklubb NEI 1 år  (valgt i 2020) 

Styremedlem Inger-Lise Olsen Fredrikstad turnforening JA Velges for 1 år 

Styremedlem Jorunn E Axelsson Fredrikstad Innebandy NEI 2 år (valgt  i 2020) 

Styremedlem Pål Porsmyr Østfold Bedrifts IK NEI 2 år (valgt  i 2020) 

1. Vara Atle Engsmyr Selbak TIF NEI 2 år (valgt  i 2020) 

2. Vara Mette Clara Høili Lisleby FK NEI 1 år (valgt i 2020) 

3. Vara Trine L Andreassen Kråkerøy IL NEI 1 år (valgt i 2020) 

 

Kontrollutvalg 
 

Verv Navn Klubb På valg Velges for 

Leder Knut Martinsen Friskis & Svettis NEI 1 år igjen (valgt i 2020) 

Nestleder Wenche Beck Friskis & Svettis NEI 1 år igjen (valgt i 2020) 

Varamedlem Marius S Syversen Fredrikstad Innebandy NEI 2 år igjen (valgt for 2020) 

. 

Representanter til idrettskretstinget 
 

Styret gis fullmakt til å selv velge representanter til idrettskretstinget. 

 
Styrets innstilling for 2020/2021 
 
Valgkomité 
 

Verv Navn Klubb På valg Velges for 

Leder Svein Femtehjell Trosvik IF NEI 1 år igjen (valgt i 2020 

Medlem Fabian Andersen Begby IL NEI 1 år igjen (valgt i 2020 

Medlem Kirsten Semb Borge Turnforening NEI 1 år igjen (valgt i 2020 

Varamedlem   JA Velges for 1 år 
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Sak 4. Engasjere revisor 
 
Styret foreslår at det påtroppende styret for 2020/2021 får fullmakt til å engasjere en ekstern revisor. 
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