
1. Godkjenning av stemmeberettigede 
Drammen Styrkeidrettslags lov § 15 punkt 1. 

Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for 2018 og vært medlem minst én måned er 
stemmeberettigede. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må det være minst tre 
stemmeberettigede til stede. 

 

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og 
forretningsorden 
Drammen Styrkeidrettslags lov § 15 punkt 2. 

Styret skal innkalle årsmøtet med minst én måneds varsel. Forslag må sendes styret seinest to uker 
før årsmøtet. Sakliste og saksdokumenter skal legges ut seinest én uke før årsmøtet. Alle saker nevnt 
i § 15 punkt 1-10 må stå på saklista. 

 

Innkalling ble lagt ut på klubbens nettside og Facebook-side før 13. februar. 

Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på klubbens nettside før 6. mars. Samtidig ble henvisning lagt 
ut på klubbens Facebook-side. 

Alle saker nevnt i lovens § 15 punkt 1-10 står på saklista. 

Forretningsorden 
1. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledning til hver 

sak settes taletiden til 2 minutter første gang og 1 minutt andre og tredje gang. 
2. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette strek for talerlista etter behov. 
3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. 
4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med forslagsstillers navn. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklista. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og 
nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 

5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 
Blanke stemmegivninger teller ikke, og blanke stemme regnes som ikke avgitt.  

6. I protokollen føres inn forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.  

 

3. Valg av dirigent, referent og to 
medlemmer til å underskrive protokollen 
Drammen Styrkeidrettslags lov § 15 punkt 3. 

Årsmøtet velger møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 

 


