
   
 

Per 5/2-2023 

Protokoll; 
Akershus svømmekrets´ kretsting år 
Kretstinget ble avholdt (sted og dato) 

 

Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter 

[Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved 
oppstart av kretstinget.]  
Forslag fra styret: 
[antall] fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.] 
Følgende hadde ordet i saken:  
[navn] 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.   

  
Sak 2. Velge dirigent 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[navn] velges som dirigent[er]. 
Følgende hadde ordet i saken: 
[navn] 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 3. Velge protokollførere 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret:  
[navn] velges som protokollfører[e]. 
Følgende hadde ordet i saken:  
[navn] 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[navn] og [navn] velges til å underskrive protokollen. 
Følgende hadde ordet i saken: 
[navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 5. Godkjenne forretningsorden 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
Forretningsorden godkjennes.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn] 
[Antall stemmer for og mot].  
Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 6. Godkjenne innkallingen 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: 
[navn] 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 7. Godkjenne sakslisten 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
Saklisten godkjennes.  
Følgende hadde ordet i saken: 
[navn] 
[Antall stemmer for og mot] 
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Forslaget ble vedtatt. 
 
Sak 8. Behandle årsberetning 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Årsberetningen godkjennes.] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 9. Behandle  

a. Revidert regnskap 
år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Regnskapet godkjennes.]  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  
år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Regnskapet godkjennes.]  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  

  
b. Styrets økonomiske beretning 

år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Økonomiske beretning godkjennes.]  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
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Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  
år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Økonomiske beretning godkjennes] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  

  
c. Kontrollutvalgets årsberetning for år og år 

år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Kontrollutvalgets beretning godkjennes.]  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  
år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Kontrollutvalgets beretning godkjennes.] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: [Forslaget ble vedtatt].  

  
Sak 10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste  

a. Revidert lov 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Loven godkjennes.] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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b. Saker svømmekretsen ønsker behandlet  

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Forslaget godkjennes.] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
c. Behandling av innkomne saker 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
[Navn på forslagsstiller, og det som ble foreslått.] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 11. Fastsettelse av kontingent for år og år 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
Medlemskontingent for [år og år, er kr [beløp].   
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 12. Behandling av budsjett for år og år 

år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
 
år 
[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 

  
Sak 13. Foreta følgende valg 
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a. Leder og nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem (rullerende valg) 
Valg av styreleder eller nestleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
[navn] velges som styreleder/nestleder.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Valg av styremedlem: 
Forslag fra valgkomiteen: 
[navn] velges som styremedlem. 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Valg av varamedlem: 
Forslag fra valgkomiteen: 
[navn] velges som varamedlem til styret. 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Styret i Akershus svømmekrets består fra [dato for kretstinget] av følgende 
personer: 
[legg inn styremedlemmer valgt på kretstinget samt ev. styremedlemmer som ikke 
er på valg, f.eks. styremedlemmer som ble valgt for fire år på forrige årsmøte] 

 

b. Kontrollutvalg 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
 
Valg av leder av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
 [navn] velges som leder av kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
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[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Valg av medlem av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
[navn] velges som medlem av kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Valg av varamedlem til kontrollutvalget 
Forslag fra valgkomiteen:  
[navn] velges som varamedlem av kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd særkretsen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene]. 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   

 

d. Valgkomité 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Valg av leder i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
[navn] velges som leder av kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Valg av to medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
[navn] og [navn] velges som medlemmer av kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 14. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere særkretsens regnskap 

[Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for kretstinget] 
Forslag fra styret: 
[Styret ønsker ikke å engasjere revisor til å revidere regnskapet]. 
Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 
[Antall stemmer for og mot]. 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   

 
 

Styreleder takket av avtroppende styremedlemmer, samt takket for oppmøte. 
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
navn        navn 
Referent       Referent 
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
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navn        navn 
klubb        klubb 


