
Til medlemmene i Blindleia Cykleklubb

02.03.2021, Lillesand

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Blindleia Cykleklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Blindleia Cykleklubb. 

Ekstraordinært Årsmøte avholdes den 17.03.21 på Teams. Bakgrunnen for ekstraordinært
årsmøte er at vi på vårt ordinære årsmøte ikke fikk valgt leder. Valgkomiteen har nå avsluttet
sitt arbeid, og fått på plass et nytt og fullstendig styre for Blindleia Cykleklubb, og dermed
kan vi avholde Ekstraordinært årsmøte. 

Som følge av korona-pandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved
bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt  av NIFs lovutvalg 12. mars
2020. 

Alle  som  ønsker  å  delta  bes om  å  registrere  seg innen  mandag  15.  mars  på
post@bck.no med navn og mailadresse.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov
kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi
kan  kontakte  deltakerne  direkte  dersom  det  skulle  oppstå  tekniske  problemer  under
årsmøtet.

Dagen før møtet vil dere motta en lenke til Teams møtet, som dere følger for å komme inn i
møtet – står nærmere forklart i vedlegg 1 om Teams møter (s.1-8 er aktuelt for deltakere)

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her. 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer. Forslag: Annar Gaustad
3. Valg av referent. Forslag: Renee Christin Røyneland
4. Valg av protokoll-underskrivere. Velges blant de opp-møtte medlemmene.
5. Godkjenning av forretningsorden, se vedlegg 2
6. Valg av leder, vedlegg 3
7. Valg av nestleder, vedlegg 3
8. Valg av styremedlem, vedlegg 3

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 
måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For 
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mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 
til § 8. Disse kan finnes på klubbens hjemmesider: http://www.bck.no/styret/vedtekter/

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg:

Vedlegg1:  Ekstraordinære årsmøter i Teams for klubb og idrettslag

Vedlegg 2: Forretningsorden for gjennomføring av digitale årsmøter via idrettens Office365

Vedlegg 3: Innstilling fra valgkomiteen
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Møter i Teams



For å delta i et Teams-møte trenger du: 

PC med lydutgang med høyttaler og mikrofon, gjerne videokamera
- Hvis du har andre enheter, koble disse til PC før du blir med i møtet
- Windows 10 er anbefalt som operativsystem på PC 

Tilgang til internett

Nettleser eller Teams app 
- Anbefalte nettlesere er Chrome og Edge

Møter i Teams

https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/download-app


Før et Teams-møte

Utfordringer med lyd eller mikrofon er noe som kan oppstå i digitale møter. Koble 
alltid til headset og evt. andre enheter til PC-en før du blir med i selve møtet.

Du kan også sjekke lydinnstillingene selv i Teams app (ikke i nettleser):

1) Trykk på profilikonet ditt oppe til høyre
2) Trykk på Innstillinger
3) Trykk deretter på Enheter

Her kan du også utføre et 
testanrop for å sjekke at alt 
fungerer i forkant! ☺



Hvordan bli med i et Teams-møte via nettleser

Videokamera på

1) Åpne møteinnkallelsen og trykk på 
lenken i innkallelsen. Den ser slik ut: 

3) Du må nå tillate Teams å bruke 
mikrofon og kamera. 

Trykk på Tillat i dialogboksen som 
dukker opp i nettleser! Viktig!

4) Skriv inn fullt navn:

Mikrofon på

2) Velg Bli med på nettet

5) Trykk deretter på Bli med nå for å bli med i møtet*

*Noen ganger havner du i «venterommet» til møtet, som kalles lobbyen. Da kan 
det ta litt tid før får tilgang til møtet. Det er bare å vente til du slipper inn! ☺



Hvordan bli med i et Teams-møte via Teams app 

Videokamera Mikrofon

1) Åpne møtet fra kalender

2) Trykk på lenken i møtet

4) Velg om du vil ha kamera og mikrofon 
på eller av før du trykker på Bli med nå

3) Velg Har du allerede Teams-appen? Start nå. 

Gjør bakgrunnen uskarp

Eller Last ned dersom du ikke har den



I et Teams-møte

Underveis i et møte har du mange muligheter. Du kan slå videokamera på eller av, dempe 
mikrofonen din, dele skjerm for å vise en presentasjon m.m. 

Videokamera Mikrofon Del skjerm Chat Vis deltakere Avslutt samtale
(forlate møtet)

Flere valg

Under flere valg er det blant annet mulig å starte innspilling 
for å ta opptak av møtet. Hvis man ønsker å ta opptak av 
møtet, så er det viktig at alle deltakere har gitt samtykke. 



Tips for å gjennomføre Teams-møter

Demp mikrofonen hvis du ikke selv snakker

Bruk video når du kan! Enklere å kommunisere. 

Del skjerm for å vise et dokument eller en presentasjon direkte

Noen som har glemt å dempe? Møtearrangør kan dempe alle ved å 
først trykke på knappen for å vise alle deltakere, og så velge Demp alle  

Du kan velge å gjøre bakgrunnen uskarp – praktisk hvis du sitter hjemme 
og ikke ønsker å vise frem bakgrunnen bak deg. Du sørger samtidig for 
at det er du som er i fokus!  



Vedlegg 2, FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER VIA IDRETTENS 

OFFICE 365

1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet. 

1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.  

1.3 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet: 
- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel
- For å stemme.
- For å For å formere om at man forlater årsmøtet.
- For å melde fra om tekniske problemer. 

2. Taletid

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget.

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man 
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid. 

3. Behandling av forslag på årsmøtet

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i 
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.  

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet
aksepterer dette.

4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme. 
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4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det 
legges ut en lenke til avstemmingen i chatten.  

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.  

2



Blindleia Cykleklubb
Landevei Offroad Barneidrett

Vedlegg 3

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinært årsmøte 
17.03.2021

Følgende kandidater nomineres:

Funksjon Navn Periode Merknad

Leder Renee Røyneland 1 år På valg

Nestleder Ronald Sund 1 år Nyvalg for 1 år, da nestleder er foreslått til 
ledervervet

Styremedlem Hans Thomas Nyberg 1 år Ikke på valg

Styremedlem Steinar Sandberg 1 år Ikke på valg

Styremedlem Anette Myrvang 
Heggemsli

2 år Innstilt av valgkomite

Styremedlem John Gunnar Skripeland 2 år Ronald Sund foreslås til nestleder og fratrer 
derfor vervet som styremedlem|

1 Varamedlem Kåre-Ivar Ohrvik 1 år Ikke på valg

2 Varamedlem Heidi Lundemoen 2 år Innstilt av valgkomite

Følgende går ut av styret: Leder Annar Gaustad, Styremedlemmer Hege Ulsund. Varamedlemmer Margit 
Juliane Realfsen.

For valgkomiteen
Geir B Jenssen
Morten Berg
Geir Heggemsli


