
 

Årsmøte 2017 

Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 25. januar kl. 18.00 på Klubbhuset 
til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal  

Dagsorden:   

1. Valg av møteleder og referent   

2. Valg av to medlemmer som skal undertegne protokollen   

3. Behandle innkalling og dagsorden   

4. Behandle styrets årsmelding   

5. Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning   

6. Fastsette kontingentsatser og konsertbillettpriser for 2017. Foreslås uendret. 

7. Foreslår endring i paragraf 6 i vedtektene for å sikre stabilitet i styret. Se forslag til endring på 
neste side. 

8. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes § 6. Egen innstilling fra valgkomiteen vil komme 
inne 7. januar. 

9. Valg av revisor og 1 medlem i valgkomiteen.  

10.  Behandle innkomne skriftlige forslag, mottatt av styrets leder senest 3 uker før årsmøtet, dvs. 
innen 4. januar. Send mail til jazz@nittedalsporten.no 

 

Klubbens vedtekter finnes her:  

http://nittedal.org/jazzclub/dokumenter/vedtekter.doc 

Årsberetning for 2016, regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut fortløpende på denne 
adressen:  

http://nittedal.org/jazzclub/index.php/nedlasting-av-filer 

 

Vennlig hilsen styret i Nitedalens Jazzclub 

http://nittedal.org/jazzclub/dokumenter/vedtekter.doc
http://nittedal.org/jazzclub/index.php/nedlasting-av-filer


 

FORSLAG TIL ENDRING I PARAGRAF 6: 

I dagens vedtekter står det: 

Styret består av Leder som er på valg hvert år, mens resten av styremedlemmene velges for 2 år ad gangen.  
Musikkansvarlig og Kasserer er på valg i like år, mens Sekretær og Web-ansvarlig er på valg i ulike år. I tillegg 
velges to varamedlemmer til styret for 1 år ad gangen. Varamedlemmene skal hovedsakelig hjelpe til med 
avviklingen av konsertene, ved de faste medlemmers fravær og ellers når det er behov.  

 

Vi foreslår å endre til: 

Styret består av Leder og styremedlemmer som velges for 2 år ad gangen. Leder, Musikkansvarlig og 
Lydansvarlig er på valg i like år, mens Sekretær, Kasserer og Webansvarlig er på valg i ulike år. I tillegg velges to 
varamedlemmer til styret for 1 år ad gangen. Varamedlemmene skal hovedsakelig hjelpe til med avviklingen av 
konsertene, ved de faste medlemmers fravær og ellers når det er behov.  

 

Oppdatert 5. januar 2017 


