Innkalling til årsmøte i Makalaus Løypelag SA
Torsdag 25. juni 2020, kl. 17:00
Sted: Gjennomføres ved fullmakter/stemmeseddel

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Makalaus Løypelag SA. Generalforsamlingen vil
avholdes ved hjelp av fullmakter grunnet korona-epidemien. Vi ber derfor om at dere
sender inn utfylt fullmakt innen 24. juni kl 16.00 til styret@makalausloypelag.no.
Styret tar sikte på å gjennomføre et fysisk møte i løpet av høsten for å gå gjennom ulike
saker og bl.a. planer om investering i ny løypemaskin. Mest sannsynlig vil det møtet bli i
forbindelse med høstferien i uke 40/41.
Til behandling foreligger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg av møteleder – forslag: Vidar Skoglund
Fortegnelse over innsendte fullmakter
Valg av en ekstra person til å signere protokollen – forslag: Morten Francke Jensen
Godkjennelse av innkalling
Godkjennelse av styrets årsberetning - vil bli ettersendt
Godkjennelse av årsregnskap 2019 og budsjett
Revidert årsregnskap 2019 og budsjett for 2020 er vedlagt.
7) Valg av styre – forslag: gjenvalg av sittende styre
De i styret som var på valg (Anders Aagenæs, Truls Johansen, Morten Francke Jensen
og Vidar Skoglund) har alle sagt seg villig til gjenvalg for 2 nye år. Valgkomiteen har
ikke kommet opp med nye kandidater. Forslaget for årsmøtet er derfor gjenvalg av
sittende styre.
8) Valg av revisor blant medlemmene – forslag: Brita Sandsbråten
9) Valg av valgkomite – forslag: gjenvalg av dagens valgkomite
Dagens valgkomite har bestått av Gry Hagen (Stavadalen), Ellen Bock-Svendsen
(Liaåsen) og Kjetil Skåren (Nyset).
Med vennlig hilsen styret i Makalaus Løypelag:
Kjell Ivar Moe
Anders Aagenæs
Vidar Skoglund

Truls Johansen
Bjørn-Erik Simenstad
Morten Francke Jensen

Praktisk gjennomføring:
Vi ber om at dere enten fyller inn stemmeseddel pr. sak, eventuelt at dere
velger alternativet lengst ned på listen der dere kan stemme det samme for alle
sakene.
Dere kan også velge å gi fullmakt til en i styret.

STEMMESEDDEL/FULLMAKT:
Saker til behandling
1. Valg av møteleder – forslag: Vidar Skoglund.
2. Fortegnelse over fullmakter
3. Valg av en ekstra person til å signere protokollen –
forslag: Morten Francke Jensen
4. Godkjennelse av innkalling
5. Godkjennelse av styreberetning – vil bli ettersendt
6. Godkjennelse av årsregnskap 2019 og budsjett
7. Valg av styre – forslag: gjenvalg av sittende styre
8. Valg av revisor – forslag: Brita Sandsbråten
9. Valg av valgkomite – gjenvalg av dagens valgkomite

For

Mot Avstå

Stemme likt på alle saker

Jeg gir fullmakt til ___ Styreleder, eller _______________________________

Navn:___________________________________

Dato: ____. juni 2020.

Stemmeseddel/fullmakt sendes på mail til styret@makalausloypelag.no innen
24. juni kl. 16.00.

