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Generelt 

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av januar. 

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å uttale seg om styret og TDKs videre utvikling. 

Styrets oppgave er stort sett administrasjon og drift av TDK. Styret har i så henseende stor 

frihet. På årsmøtet kan medlemmene av TDK stille forslag og endre lovene som styret skal 

rette seg etter. Årsmøtet skal være formelt og bli styrt av en myndig dirigent. 

 

Innkalling 

Innkallingen skal være medlemmene i hende 4 uker før årsmøtet. 

Innkallingen skal inneholde: 

 Dagsorden 

 Innkomne forslag og øvrige saker som skal behandles 

 

 

Dagsorden for årsmøtet 

1. Valg av dirigent, referent, to til å signere protokollen. 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Årsberetning 

4. Årsregnskap med revisors beretning 

5. Ansvarsfrihet for styret 

6. Budsjett 

7. Innkomne forslag 

8. Saker styret ønsker å behandle 

9. Saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (NDF og VDK) 

10. Endringer i klubbens IK-strategi 

11. Fastsette kontingent og innbetalingsfrist 

12. Valg 

 

Årsmøtet åpnes av leder. 

 

Valg av dirigent, referent, to til å signere protokollen og eventuelt tellekorps 

Leder fremmer styrets forslag til dirigent, referent, to til å signere protokollen og eventuelt 

tellekorps. Etter avstemning overtar dirigenten ordet og leder resten av årsmøtet. 

 

Godkjenning av innkalling 

Dirigent spør salen om de har noen innvendinger til innkallelsen. Deretter stemmes det over 

godkjenning. 

 

Årsberetning 

De respektive styremedlemmer leser opp punktene deres ansvarsområde dekker og svarer på 

spørsmål. 

Årsberetningen skal inneholde: 

 Generelt 

Leder. Styrets arbeide igjennom perioden. 

Materialforvalter. Dugnader, utført arbeid, vedlikehold, nyanskaffelser osv. 

 Kompressor 

Materialforvalter. Drift, timer osv. 
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 Båter 

Båtansvarlig. Dugnader, utført arbeide, vedlikehold, nyanskaffelser osv. 

 Turaktivitet 

Turansvarlig. Antall turer og dykk i klubbens regi. Erfaringer osv. 

 Sikkerhet 

Sikkerhetsansvarlig. Ulykker, uhell, hva som er gjort av forebyggende tiltak osv. 

 Internett 

Internettansvarlig. Utvikling, antall treff osv. 

 

Årsregnskap med revisors beretning 

Dirigent gir ordet til kasserer som redegjør for årsregnskapet og svarer på eventuelle 

spørsmål. 

Dirigent gir ordet til revisor som leser revisors beretning og svarer på eventuelle spørsmål. 

 

Ansvarsfrihet for styret 

Dirigent spør salen om de har noen innvendinger mot å innvilge styret ansvarsfrihet for 

avsluttet periode. Etter eventuell debatt, avstemning. 

 

Budsjett 

Dirigent gir ordet til kasserer som legger frem styrets budsjett. Budsjettet er til orientering og 

er ikke gjenstand for avstemning. 

 

Innkomne forslag 

Dirigent spør om forslagstiller er tilstede i salen for å lese opp forslag. Hvis ikke leser dirigent 

opp forslag før det åpnes for diskusjon og avstemning. 

 

Saker styret ønsker å behandle 

Dirigent gir ordet til relevant styremedlem som leser opp saken før det åpnes for diskusjon og 

avstemning. 

 

Saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (NDF og VDK) 

Dirigent gir ordet til relevant styremedlem som leser opp saken før det åpnes for diskusjon og 

avstemning. 

 

Endringer i klubbens IK-strategi 

Dirigent gir ordet til sikkerhetsansvarlig som leser opp forslag til endring før det åpnes for 

diskusjon og avstemning. 

 

Fastsette kontingent og innbetalingsfrist 

Dirigent gir ordet til kasserer som leser opp styrets eventuelle forslag til endring før det åpnes 

for diskusjon og avstemning. 
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Valg 

Dirigent gir ordet til Lederen for valgkomiteen som leser opp valgkomiteens innstilling. 

 

Leder Velges hvert andre år  

Nestleder Velges hvert andre år 

Sekretær  Velges hvert andre år 

Kasserer  Velges hvert andre år 

Styremedlem 1 Velges hvert andre år 

Styremedlem 2 Velges hvert andre år 

Varamedlem 1 Velges hvert andre år 

Varamedlem 2 Velges hvert andre år 

1 Revisor  Velges hvert år 

1 Vararevisor  Velges hvert år 

Leder for valgkomité  Velges hvert år 

1 medlem av valgkomité  Velges hvert år 

 

Representanter til Kretstinget Velges hvert år 

Representant (er) til Tinget Velges hvert år 

 

Styret må opplyse årsmøtet om de til en hver tid gjeldende lover om kjønnskvotering og 

det må bestrebes at NIFs lover for dette følges i den grad det er mulig. 

 

 

Sikkerhetsleder | 

Båtansvarlig  | 

Materialforvalter  | Er verv som velges av styret 

Turansvarlig  | 

 

  

 

Årsmøtet avsluttes 

Dirigent gir fra seg ordet til leder som hever møtet. 

 

Etter Årsmøtet 

Utdeling av premier og eventuelt andre hedersbevisninger. 


