
Badebyen FK
Årsmøte 2017

Heer Grendehus

27. februar 2017



Saksliste
• Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

• Sak 2: Godkjenne innkallingen

• Sak 3: Godkjenne saklisten

• Sak 4: Godkjenne forretningsorden

• Sak 5: Velge dirigent

• Sak 6: Velge referent

• Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

• Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

• Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

• Sak 10: Behandle forslag og saker

• 10. 1 Styrets forslag til lovendringer

• Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

• Sak 12: Fastsette treningsavgift



Saksliste
• Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

• Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

• Sak 15: Foreta følgende valg:
• 15.1 Styreleder
• 15.2 Nestleder
• 15.3 Øvrige styremedlemmer
• 15.4 Varamedlemmer
• 15.5 To revisorer
• 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
• 15.7 Leder av valgkomiteen
• 15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
• 15.9 Varamedlem til valgkomiteen



Sak 8: Idrettslagets årsberetning

Visjon for Badebyen FK
• Være Norges største “Kult-klubb”

Etablering av BFK
• Etablerte klubben i november 2016. Klubben ble rgistrert i NIF, NFF, Frogn IR, 

og ØFK. 
• Bakgrunnen for etableringen er ønsket om å kunne i større grad tilrettelegge 

og skapet et lag og profil i eget bilde, i tråd med lagets/klubbens verdier.

Mål og ambisjoner
• Det skal bygges videre på opplegget om fun-fotball for voksne, og ivareta 

dette som basis i alle aktivitetet.
• Fortsette å bygge medieprofil for å skape “stor” interesse for BFK, både på 

web, med økt medlemsmasse, sponsoraktivitet og publikumsinteresse.
• BFKs kamper skal bli en naturlig happening blant Drøbaksfolk.

BFK
Bredde – Fellesskap - Kultur



Sak 10.1: Forslag til lovendringer
Vedlegg til sak 10.1 / Styrets forslag til lovendringer

Styret har siden etableringen av idrettslaget i november 2016 hatt en gjennomgang av 
idrettslagets lov, og foreslår for årsmøtet følgende endring:

A / Antall styremedlemmer

§ 15 Årsmøtets oppgaver, pkt. 10. b) foreslås endret  fra:

• "Minimum 6 styremedlemmer og 1 varamedlem"

til:

• "Minimum 4 styremedlemmer og 1 varamedlem"



Sak 11-13: Fastsette kontingenter og avgifter, 
samt vedta idrettslagets budsjett



Sak 15.1-5: Valg av styre og revisorer
Valgkomitéens innstilling:

• Leder: Martin German Moen

• Nestleder: Cato Lian

• Styremedlem: Tore Lind

• Styremedlem: Stefan Mecu

• Styremedlem: Stein-Viggo Grenersen

• Styremedlem: Andre Jensen

• Varamedlem: Skjalg Flesland Olsen

• Revisor: David Mecu

• Revisor: Mads Conradi Rønningen



Sak 15.6 Representanter til ting og møter

• Styret fremlegger forslag til fullmakt til styret til å oppnevne 
representanter i ting og møter der idrettslaget har 
representasjonsrett



Sak 15.7-9: Valg av valgkomite

Styrets innstilling:

• Leder: Ove Hagen

• Medlem: Tommy Steinmo

• Medlem: Patrik Sune Johannesson

• Varamedlem: Akkani Stokkeland


