
 

 

Til medlemmene i Mylla Løypeforening  

Innkalling til årsmøte 25. mars kl 16:00 

Styret kaller derfor inn til årsmøte lørdag 25.03.22 kl 16:00 som Teams-møte.  

Lenke til møte: Click here to join the meeting 

Det blir også mulig å forhåndsstemme, se stemmeskjema i vedlegg med frist 21. mars. Vi oppfordrer 

medlemmene til å forhåndsstemme.  

Følgende er agenda for årsmøte:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

2. Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen  

3. Årsberetning for 2022 (legges ut på hjemmesiden)  

4. Årsregnskap 2022 (legges ut på hjemmesiden)  

5. Budsjett 2023 (legges ut på hjemmesiden)  

6. I henhold til vedtektene skal valg av styre avholdes i forbindelse med årsmøte. Med årsmøte i 

midt i skisesongen blir det lite hensiktsmessig. Det ble derfor besluttet å opprettholde 

medlemsmøte i oktober der vi også gjennomfører styrevalg. Viser til medlemsmøte 22. 

oktober 2021. Styrevalget stadfestes så i årsmøte slik at vi får det inn i formell protokoll. 

Styret som ble valgt på årsmøte 22.10.22 består av Tore H. Rasmussen (leder), Olaf Godli 

(sekretær), Eirik Formo (medlemsansvarlig), Hege B. Kalvsjøhagen (økonomiansvarlig) og 

Henrik W. Bärnholdt (grunneierkontakt). (Legges ut på hjemmesiden) 

7. Innkommende forslag (legges ut på hjemmesiden) 

Underlag sakene, se hjemmesiden Mylla løypeforening (xn--mylla-lypeforening-m4b.no) 

 

Vel møtte 

Hilsen Styret  

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NjA0OWQ4MzQtMzI4Mi00ZDA1LWExOGMtZjJjZjQ1Y2Q4Mjc1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221f0e6ba6-dc36-46c2-ab78-4198d8a57a31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d0300ecf-63ff-48e0-bec7-0abf25ccc2c7%2522%257d&data=05%7C01%7CTore%40heldrup.no%7C7639ceeca5c447adf1e908db21a6f54c%7C9dc867dfbef548a292b9ac412246ed08%7C0%7C0%7C638140773185628365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DvMQA0T%2B6Ox4YE%2FuY6u%2BJCOAPi0rBsJk3Z6fIfrRpFU%3D&reserved=0
https://www.mylla-løypeforening.no/Medlemssider/14238/Category/ShowNoSub/10014


 

 

Forhåndsstemme – årsmøte i Mylla løypeforening 25. mars 2023 

 

Sak Stemmer 
for 

Stemmer 
mot 

Fullmakt til 
møteleder 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

   

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å 
underskrive protokollen 
 

   

Sak 3. Årsberetning for 2022 
 

   

Sak 4. Årsregnskap for 2022 
 

   

Sak 5. Budsjett for 2023 
 

   

Sak 6. Stadfestelse av valg på medlemsmøte 
i oktober 2022 

   

Sak 7. Innkommende forslag 
 

   

 

Fyll ut skjemaet, før på navn og husk å signere. 

Skjemaet kan sendes elektronisk til styremedlem Olaf Godli – olaf@smabrukarlaget.no -, enten ved å 

kopiere skjemaet rett inn i e-posten eller som vedlegg til e-post/for eksempel som et bilde av skjema. 

 

Svarfrist: 21. mars 2023 

 

mailto:olaf@smabrukarlaget.no

