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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I IFIN
Vic hotell, Porsgrunn 10.- 11. februar 2018
Åpning av møtet
• Valg av ordstyrer, 2 referenter og 2 underskrivere
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjenning av dagsorden
• Navneopprop og opptelling av antall stemmeberettigede, eventuelle fullmakter
• Årsmøteprotokoll 2016 (tilsendt tidligere) til orientering
Sak 1: Årsmelding for perioden 2016 og 2017
Sak 2: Årsregnskap for perioden 2016 og 2017
2.1 Redegjørelse for regnskap for perioden 2016 og 2017
2.2 Revisjonsberetning
Sak 3: Innkomne saker
3.1 Ingen innkomne saker.
Sak 4: Kontingent
Forslag:
Styret i IFIN foreslår at kontingenten beholdes uendret i 2018 og 2019.
Kontingenten beholdes på kr 50,- pr halvår pr medlem i hver medlemsgruppe.
Begrunnelse:
Aktivitetene i IFIN baserer seg i all hovedsak på kontingenten som inntektskilde.
Medlemstallet har de siste to år vært relativt stabilt. Dette medfører at inntekten også har vært stabil.
Innstilling til vedtak:
Kontingenten i IFIN i 2018 og 2019 er kr 50,- pr halvår pr medlem i hver medlemsgruppe.
Sak 5: Forslag til handlingsplan for 2018 og 2019
Sak 6: Forslag til budsjett 2018 og 2019
Sak 7: Diskusjonstema
Fra Sandefjord IFK: IFIN-festivalens videre eksistens.
Vi ønsker at det blir lagt opp til en debatt om IFINfestivalens videre eksistens.
Vi har vel erfart de to-tre siste gangene at arrangørene har hatt problemer med å få folk til å melde
seg på. Det har blitt lagt ned en enorm jobb av de klubbene som har hatt ansvaret og det har gått
veldig bra, på tross av utallige purringer og mye frustrasjon. Vi ønsker ikke at det skal bli en sak for
eller imot festivalen, men en diskusjon rundt temaet der det kanskje kan komme fram gode idéer for
hvordan vi kan få opp interessen igjen.

Sak 5 på nytt: Avstemming over handlingsplan for 2018 og 2019
Sak 6 på nytt: Avstemming over budsjett for 2018 og 2019
Sak 8: Valg
8.1 Styret, økonomiansvarlig og kurs- og aktivitetsansvarlig
8.2 Revisorer og vara (2 vara)
8.3 Teknisk arrangør av årsmøtet 2020
8.4 Valgkomité
Sak 9: Presentasjon
9.1 Arrangør IFIN-festivalen 2019
9.2 Turnéansvarlige vår 2019 og høst 2020
Avslutning
Orienteringssaker/meldinger
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