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Innkalling til årsmøte i Oslo Kajakklubb (OKK) 
 

Tirsdag 02. mars 2021 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. 
 
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26.02.2021 kl 23.59 her 
https://isonen.com/event/ckkfahk683ro50c67znm2ibdp. 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.   
 
Teams link til møtet vil bli sendt ut til alle de påmeldte senest et døgn før møtet.  
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 
2. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps 
3. Godkjenne innkallingen 
4. Godkjenne sakslisten 
5. Godkjenne foretningsorden 
6. Behandle 

1. Styrets årsberetning for 2020 
2. Regnskap for 2020 
3. Kontrollkomiteens innstilling 
4. Revisors beretning 
5. Årsmøtets godkjenning 

7. Fastsette kontingent og avgifter 
8. Vedta budsjett for 2021 
9. Behandle lovendringer 
10. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret 
11. Behandle OKKs organisasjonsplan 
12. Valg 

 
 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret (post@okk.org) senest 2 
uker før årsmøtet, det vil si senest innen kl 18.00 16. februar 2021. Vi anbefaler at 
forslag følger vedlagt mal.  

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside 
www.okk.org senest kl 18.00 23.februar 2021. 

https://isonen.com/event/ckkfahk683ro50c67znm2ibdp
mailto:post@okk.org
http://www.okk.org/
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Dersom noen har spørsmål knyttet til gjennomføring av digitalt årsmøt bes disse rettet 
til post@okk.org 
 

Velkommen til årsmøte! 
 

Mvh 
Styret  
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Vedlegg: Mal for for forslag til årsmøtet: 
 

Forslag til:  Årsmøte i Oslo Kajakkklubb 2020 
Fra:  [ditt navn] 
Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 
 
Forslag: 
 
[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for 
forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  
 
Begrunnelse: 
[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  
 
 
[Sted og dato]  
 
_______________ 
[signatur] 
[Navn] 

 
 


