
DAGSORDEN ÅRSMØTET FOR 2018 
Følgende dagsorden foreslås for årsmøtet den 21.mars 2019 kl. 19.00 i idrettslagets lokaler i Renabakkene:  

1. Godkjenning av de stemmeberettigede   

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen 

4. Årsmelding 
4.1 Styret 

 4.2. Gruppene: 
 4.2.1. Fotball 
   4.2.1.1 Senior 
   4.2.1.2 Yngres 
 4.2.2. Friidrett 
 4.2.3. Orientering 
 4.2.4. Ski 
 4.2.5. Svømming 
 4.2.6. Sykkel 
 4.2.7. Skiskyting 
 4.2.8. Turn 

4.2.9. Cheerleading 
 4.3. Utvalg: 

 4.3.1. Baneutvalget 
 4.4. Anleggsstyret for Renabakkene 
 4.5. Aktiviteter og arrangementer 
 4.6. Anlegg og eiendom med videre 
 4.7. Aksjeselskapene 
 4.8. Representasjon 
 4.9. Sluttord 

5. Regnskap 

6. Behandle innkomne forslag 
1. Kunstgressbane 
2. Nedleggelse av arbeidsutvalget for Renabakkene. 
3. Endre Rena Ils lover 

 
7. Fastsetting av medlemskontingent for 2020  

Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Budsjett for Rena IL Hovedlaget og Rena Alpin og Skisenter for 2019 

9. Bestemme lagets organisasjons- og virksomhetsplan (jf § 15) 
10.  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

11. Valg: 
 Medlemmer av styret velges for ett år av gangen.  

a) Leder og nestleder 
b) 2 til 10 styremedlemmer og personlige varamedlem 

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  
d) Representanter til styret i Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet, ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
f) Godkjenne de valgte gruppestyrer. 
 
I PAUSEN CA KL. 20.00 Serveres kaffe og kake 
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