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Til medlemmene i Drammen Padelklubb 
Drammen 01.04.2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Drammen Padelklubb 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.03.2021. 

Årsmøtet avholdes den 07.04.2021 klokken 1900 på Teams. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent – styret foreslår at Fredrik Aronsen velges som dirigent  

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Da det ikke har kommet inn noen forslag utover det som er standard saker i et årsmøte for 

idrettslag lager ikke styret noen egen forretningsorden for gjennomføringen av årsmøtet. 

Dirigent styrer møtet ut fra denne sakslisten. 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  Det har ikke kommet inn forslag på saker fra medlemmene    
  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent   

 Styret har følgende forslag til medlemskontigent 

 Familie kr. 1.000,- 

 Voksne kr. 800,- 

 Junior (u/20 år)/Student kr. 350,- 

Sak 12: Foreta følgende valg: 

12.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlem[mer]   

- varamedlem[mer] 

12.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem[mer]  

12.3 Valgkomité: 

- leder   

- medlemmer  

- varamedlem  



2 
 

 

Valgkomiteen har innstilt følgende personer til styreverv: 

 

 David Fergar 

 Mteresa Gimenez Pomares 

 Selcuk Bicici 

 Trine Bingen 

 
Styrets innstilling til valgkomite er følgende: 

 

 Leder: Vegard Grinde Olsen 

 Medlemmer: Christoffer Askheim og Anders Hodt Borge 

 Varamedlem: Truls Martin Claussen 
 
Styrets innstilling til kontrollutvalget er at eksisterende utvalg sitter ett år til. 
 

 Medlemmer: Ronny Jensen og Joar Leithe 

 Varamedlem: Per Eivind Andersen 
 
Følgende dokumenter er utarbeidet i tillegg til sakslisten 
- Idrettslagets årsberetning  
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Tor-Edgar Jakobsen kontaktes på 915 78 522 eller 

medlem@drammenpk.no. 

 
Med vennlig hilsen 
Styret  
 
 


