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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET I IFIN
Thon hotell, Stavanger 8.-9. februar 2020
Åpning av møtet
• Valg av møteleder, 2 referenter og 2 underskrivere
• Navneopprop og opptelling av antall stemmeberettigede, eventuelle
fullmakter
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjenning av dagsorden
• Årsmøteprotokoll 2018 (tilsendt tidligere) til orientering
Sak 1: Årsmelding for perioden 2018 og 2019
Sak 2: Årsregnskap for perioden 2018 og 2019
2.1 Redegjørelse for regnskap for perioden 2018 og 2019
2.2 Revisjonsberetning
Sak 3: Innkomne saker
Ingen innkomne saker fra klubbene.
Sak 4: Vedtektsendringer
4.1 Styret foreslår vedtektsendring av §4.6 Revisor og valgkomité
Nåværende tekst:
For å revidere regnskapet som styret legger fram, velger årsmøtet to
revisorer og to suppleanter for en periode på to år. Revisorenes beretning
legges fram for årsmøtet med en anbefaling om regnskapet bør
godkjennes eller ikke. Videre velger årsmøtet en valgkomité på tre
personer. Disse velges for fire år, men alle er ikke på valg samtidig.
Valgkomiteen skal finne kandidater til styreverv (leder,
økonomiansvarlig, kurs- og aktivitetsansvarlig og
sekretær/årsmøteansvarlig) samt årsmøtearrangør og revisorer.
Styrets forslag (rød skrift):
For å revidere regnskapet som styret legger fram, velger årsmøtet én
revisor og én vara for en periode på to år. Revisorens beretning legges
fram for årsmøtet med en anbefaling om regnskapet bør godkjennes eller

ikke. Videre velger årsmøtet en valgkomité på tre personer. Disse velges
for fire år, men alle er ikke på valg samtidig.
Valgkomiteen skal finne kandidater til styreverv (leder,
økonomiansvarlig, kurs- og aktivitetsansvarlig og
sekretær/årsmøteansvarlig) samt årsmøtearrangør og revisor.
Begrunnelse:
Styret mener det ikke er behov for mer enn én revisor og én vara. IFIN har
investert i et oversiktlig regnskapsprogram og arbeidet med å revidere
regnskapet er dermed betydelig mindre enn tidligere. I tillegg kommer at
det er vanlig for organisasjoner og bedrifter å bare ha en revisor.
Innstilling til vedtak:
§ 4.6 endres i henhold til styrets forslag.
4.2 § 4 Organisering
Behandling av sak 4.2 er avhengig av at sak 4.1 blir vedtatt.
Innstilling til vedtak:
Revisorer endres til revisor i organisasjonskartet.
Sak 5: Kontingent
Forslag:
Styret i IFIN foreslår at kontingenten beholdes uendret i 2020 og 2021
Begrunnelse:
Aktivitetene i IFIN baserer seg i all hovedsak på kontingenten som
inntektskilde. Medlemstallet har de siste årene vært relativt stabilt. Dette
medfører at også inntekten har vært stabil.
Innstilling til vedtak:
Kontingenten i IFIN i 2020 og 2021 er kr.50,- per halvår per medlem i
hver medlemsgruppe og kr. 100,- per kalenderår for støttemedlem.
Sak 6: Forslag til handlingsplan for 2020 og 2021
Sak 7: Forslag til budsjett 2020 og 2021
Sak 8: Avstemming over handlingsplan for 2020 og 2021
Sak 9: Avstemming over budsjett for 2020 og 2021

Sak 10: Valg
10.1 Styret, leder og sekretær/årsmøteansvarlig
10.2 Revisorer/revisor og vara
10.3 Teknisk arrangør av årsmøtet 2022
10.4 Valgkomité
Sak 11. Presentasjon
11.1 Arrangør IFIN-festival 2021
11.2 Turnéansvarlige vår 2021 og høst 2022
Avslutning
Orienteringssaker/meldinger

Sol Røe
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