
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO MODELLBILKLUBB 2020 
 

 
Tid/sted: Onsdag 10. mars 2021 kl. 19:00 

Primært legger vi opp til en virtuelt årsmøte i år grunnet pandemien. Bli med her: 

https://www.facebook.com/events/351512305918237 

 

Skulle ting bedre seg har vi også en mulighet for fysisk oppmøte. Dersom dette blir aktuelt 

blir det gitt nærmere beskjed. Det blir da: 

Motorsenteret, møterom i 2. etg (ved trappen opp til kontorene), Hvervenbukta, onsdag 10. 

mars 2021 kl. 19:00 

 

NB! Kun betalende medlemmer får adgang. 

 

 

Agenda: 
 

1) Valg av ordstyrer 

2) Valg av referenter til å signere Årsmøteprotokollen 

3) Godkjenning av møteinnkallingen 

4) Styrets Årsberetning – gjennomgang og godkjenning 

5) Årsregnskapet 2020 – gjennomgang og godkjenning 

6) Budsjett 2021 – gjennomgang og godkjenning 

7) Fastsettelse av medlemskontingent for 2022  

8) Behandling av innkomne forslag * 

9) Valg av styre: 

Formann    (Svein Harald Ytternes stiller til gjenvalg) 

Kasserer    (Anders Birkenes stiller til gjenvalg 

Sekretær      (Svein Harald Ytternes stiller til gjenvalg) 

Styremedlem 1   (Lars Haugen stiller til gjenvalg) 

Styremedlem 2   (Kjetil Berntsen stiller til valg) 

10) Valg av to Revisorer til å revidere Årsregnskapet for 2021 

11) Valg av øvrige verv: 

Track ansvarlig (løp og bane)          (Lars Haugen stiller til gjenvalg) 

1:8 Off-road ansvarlig (løp og bane)  (Kjetil Berntsen stiller til valg) 

         Baneansvarlig 1:10 Off-road          (Robert Kay stiller til valg) 

         Løpsansvarlig 1:10 Off-road          (Robert Skar stiller til valg) 

         Webmaster/IT-ansvarlig          (Anders Birkenes stiller til gjenvalg) 

12) Utdeling av årets oppmerksomheter 

13) Eventuelt. NB! Saker som ikke er sendt inn på forhånd kan ikke behandles – men 

klubben har tradisjon for å avslutte årsmøtet med et uformelt ”medlemsmøte”. 

 

* Alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn skriftlig til styret senest 2 uker 

før årsmøtet. Forslag sendes til epost styret@oslomodellbilklubb.no innen 24.2.2021. 

Anonyme forslag behandles ikke. Saksliste for innkomne forslag vil bli kunngjort på klubbens 

facebookside (se event øverst) senest 1 uke før Årsmøtet. 

 

 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Oslo Modellbilklubb 

https://www.facebook.com/events/351512305918237

