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ÅRSMØTE I LARVIK O-KLUBB FOR ÅRET 2022 
TID OG STED: FREDAG 3. MARS 2023 KL 18.00 

KLUBBHUSET PÅ TANUM 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne saklisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle årsberetning 
9. Behandle regnskap og kontrollutvalgets beretning 
10. Behandle forslag og saker 
11. Fastsette medlemskontingent 
12. Vedta budsjett 
13. Behandle organisasjonsplan 
14. Foreta valg av styre, komiteer m.v. 

 
I etterkant av årsmøtet vil det bli en 70-årsjubileumsfest der presentasjon av klubbturer og 
opplegg for 2023 gjøres, sammen med mimring og prat over bordene. Tidspunkt for festen 
er satt til klokka 19:30. 
 
Dokumenter:  
Årsberetning, rapporter, regnskap og budsjettforslag vil være tilgjengelig i møtelokalet fra kl. 
17.00 på årsmøtedagen.  
 
Dokumentene legges også ut på LOKs hjemmesider, mens regnskap og budsjettforslag kan 
fås på epost ved å kontakte kasserer (arne.dirdal@gmail.com). 
  

mailto:arne.dirdal@gmail.com
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1. Godkjenne de stemmeberettigede 
Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 15 år i løpet av 2023, vært medlem av klubben 
i minst en måned og som har betalt kontingenten sin. 
 

2. Velge dirigent(er) 
En dirigent foreslås av styret. 
 

3. Velge protokollfører(e) 
En protokollfører foreslås av styret. 
 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Styret foreslår to medlemmer til å signere protokollen. 
 

5. Godkjenne innkallinga 
Årsmøtet er varsla i god tid, både på Facebook, hjemmeside og på e-post. SMS sendt ut i det 
årsmøtedokumentene blei lagt ut lørdag 25. februar.  
 
Dokumentene kom ut en dag for seint etter vedtektene, men styret håper årsmøtet 
godkjenner dette. 
 

6. Godkjenne saklista 
Sakslista er satt opp etter vedtektene. 
 

7. Godkjenne forretningsorden 
Det foreslås ikke noen annen forretningsorden enn at man tegner seg ved å rekke opp 
handa, sånn at dirigenten kan sette en på lista.  
 
Dirigenten kan foreslå begrensa taletid eller å kutte ut replikker om debatten gjør det 
nødvendig. 
 
Tale-, forslags- og stemmerett følger vedtektene. 
 

8. Behandle årsberetning 
Årsberetning for 2022 er et eget dokument. De ulike ansvarlige gir et kort resyme for sine 
deler i møtet. 
 

9. Behandle regnskap og kontrollutvalgets beretning 
Kasserer legger fram regnskapet for 2022 og svarer på spørsmål. 
Revisjonsrapport/kontrollutvalgets beretning presenteres av utvalgets leder. 
 

10. Behandle forslag og saker 
Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene. 
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11. Fastsette medlemskontingent 
Styret foreslår å videreføre medlemskontingenten med følgende satser:  

• Medlemskontingent: 250,- 

• Aktivitetsavgift, eldre enn 17 år: kr 350,- 
o Medlemmer som er 17 år og yngre betaler ikke aktivitetsavgift. 

• Familier kr 900,- 
o Familiekontingenten inneholder både medlemskontingenten og 

aktivitetsavgiften 
 

12. Vedta budsjett 
Kasserer presenterer styrets forslag til budsjett for 2023 og svarer på spørsmål. 
 
Et par kommentarer: 

- Budsjettet følger opp tidligere vedtak om at alle aktive medlemmer i klubben får 
dekka ordinære løpsavgifter i Norge, altså ikke etteranmeldingsgebyr og heller ikke 
om man ikke starter på løpet. (Løpsavgift på Nordjysk 2-dages dekkes også, som del 
av klubbturen.) 

- Klubbturer er viktig for samholdet og det sosiale i klubben. Styret ønsker at mange 
kan og vil være med, derfor settes egenandelen på et fornuftig nivå. Ungdommer og 
barn skal ha lavere egenandel enn voksne. 

 

13. Behandle organisasjonsplan 
Styrets forslag er at organisasjonsplanen vi hadde i 2022 videreføres med de komiteer som 
er presentert i årsberetninga, altså: 

• Treningskomite 

• Kartkomite 

• Turorientering- og stolpejaktkomite 

• Klubbhuskomite 
 
Styret ser behovet for en rekruttkomite, som valgkomiteen har gjort et arbeid med å finne 
folk til. Om det ikke blir gjort, kan styret få fullmakt til å sette sammen en komite. 
 
Vedtektene krever at vi setter ned et kontrollutvalg og en valgkomite, i tillegg har klubben 
rollene materialforvalter, drakt-/tøyforvalter og VDG-kontakt. 
 
Prosjekter og større arrangementer har prosjektledere/-grupper eller en hovedkomite som 
nedsettes av styret. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 s i d e  4  

14. Foreta valg av styre, komiteer m.v. 
Valgkomiteen legger fram sin innstilling på årsmøtet. 
 
Etter vedtektene skal følgende velges: 

a) Styre med leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og to 

varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 
 

Etter vedtektene skal valget legges opp som følger: 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2. 

varamedlem osv. 

 
Larvik OK har hatt som sedvane å velge faste medlemmer av styret for to år, sånn at 
leder/nestleder, sekretær/kasserer og de to styremedlemmene er på valg annethvert år. Alle 
andre verv velges for ett år. 
 
NIFs nye lovmal sier at kontrollutvalgets leder skal velges av årsmøtet, dermed gjør vi det. 
Larvik OKs vedtekter skal bli oppdatert av det nye styret i sitt første styremøte. 
 
 


