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GENERELL INFORMASJON
Innsendte spørsmål og svar
Før den formelle delen av årsmøtet begynner, inviterer styret til en runde med innsendte spørsmål og svar. Da det
ekstraordinære årsmøtet er digitalt, ber vi om at spørsmål sendes inn på forhånd innen 8. juni til kontaktmnbr@gmail.com.
Dette for at styret skal kunne gi så utfyllende og presise svar som mulig.
Sesongen 2019/20 fikk en brå avslutning, og det er fortsatt noen uavklarte spørsmål omkring hvordan kommende sesong
blir. Vi planlegger dog oppstart av neste sesong som opprinnelig tenkt.
Gjennomføring av det ekstraordinære årsmøtet
Møtet gjennomføres digitalt via verktøyet Zoom. Det vil i forkant av møtet utsendes en link til samtlige representanter som
står på klubbenes innsendte fullmaktsskjema. Man kan enten laste ned Zoom eller lime inn linken i nettleseren, hvor Google
Chrome og Mozilla Firefox er de beste alternativene.
Påmelding av representanter på årsmøtet
Se vedlagt fullmaktsskjema. Samtlige klubber oppfører sine representanter som skal delta på møtet. Deretter signeres
skjemaet av to medlemmer i klubbens styre. Fullmaktsskjemaet innsendes elektronisk til dagligleder@mnbr.no – senest 48
timer før det ekstraordinære årsmøtets oppstart.
Ordinært årsmøte
Det vil avholdes et fysisk ordinært årsmøte så snart dette er forsvarlig gjennomførbart – forhåpentligvis september/oktober.
Styret har valgt noen punkter til det ekstraordinære årsmøtet etter vurdering av det som haster mest med tanke på den
kommende sesongen. Resterende punkter utsettes til det ordinære årsmøtet.
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FORRETNINGSORDEN
1. Alle representanter har rett til å ha ordet i inntil 3 min og maksimalt to ganger i samme sak. Dirigenten har rett til å
foreslå ytterligere begrensning av taletiden og sette strek med de inntegnede talere.
Dersom man ønsker å be om ordet, trykker man på funksjonen «Raise Hand». Vi oppfordrer alle til å skru av
mikrofonen når man ikke selv har ordet.
Man kan også bruke tommel opp og tommel ned som reaksjonsformer underveis i møtet.
2. Alle forslag og endringsforslag skal annonseres når man har ordet, for så å innsendes til kontaktmnbr@gmail.com,
undertegnet med representantens navn og med angivelse av hvilken organisasjon man representerer.
3. Årsmøtet kan ikke ta opp til behandling saker som ikke er godkjent på sakslisten.
4. Avstemming i saker skjer ved at man bruker funksjonene «yes» og «no» i Zoom for å uttrykke støtte eller ikke til det
enkelte forslag. Ved flere enn to kandidater, foregår avstemming ved at den enkelte representant sender inn sin
stemme til kontaktmnbr@gmail.com. Valg forøvrig skal følge § 17 i loven.
5. Delegater som må forlate møtet melder fra om dette på kontaktmnbr@gmail.com.

Funksjonene i Zoom.
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og forretningsorden
Velge dirigent, referent, samt underskrifter av protokoll

3.1
3.2
3.3

Velge dirigent
Velge referent
Velge to representanter til å signere protokollen
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4.

Fastsette kontingenter
Seriespill sesongen 2020/21
Herrer
1.div
2.div
3.div
Damer
1.div
2. div
Ungdomsseriene
Alle divisjoner
Kun deltakelse i vårserien

Sats
11500,10500,10000,11500,10000,5500,3500,-

Medlemskontingent pr. klubb: kr 2500,- (kr 500,- i fratrekk ved årsmøteoppmøte). Rene el-innebandyklubber: kr 1250,Minirunde: Pris pr. lag 500,- pr. runde
Weekend League: Pris pr. lag 600,- pr. runde
Mini League: Pris pr. lag 500,- pr. runde
Sunday League: Pris pr. lag 750,- pr. runde
For eventuelt seriespill i Møre og Romsdal og øvrige lavterskeltilbud som iverksettes, gis styret myndighet til å fastsette
avgifter og dommersatser i henhold til aktivitetsform og utgifter.
Styret gjør oppmerksom på at dersom aktivitetstilbud ikke kan gjennomføres i sin helhet som planlagt, vil dette medføre en
reduksjon i deltakeravgiften.
Dommersatser
Dommersatsene foreslås å være uforandret kommende sesong.
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5.

Valg

Innstilling til valg foreligger på det ekstraordinære årsmøtet.
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