Til
medlemmene i RILINDJA idrettslag
Oslo den 18. April 14
Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 01.mars.2014
11.Mai 14. kl 12.00
Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler og begynner kl 12.00, Dr. Dedichensvei 24C, 0675
Oslo
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede:
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden:
Se eget punkt.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)samt 2 representanter til å underskrive protokollen:
Dirigent: Shkelzen Kukleci
Sekretær: Xhemadin Neziri
Representant 1: Benkeforslag
Representant 2: Benkeforslag
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
Se eget ark.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Se eget ark.
6. Behandle innkomne forslag og saker:
Det er kommet inn forslag fra styrets nestleder Xhemadin Neziri om følgende
medlemmer til verv i laget:
1) Shkelzen Kukleci – leder
2) Abdlisamet Idrizi
3) Abaz Bajrami
4) Nafi Mamuti
5) Xhemadin Neziri
6) Sami Baki
7) Pleurat Haklaj
8) Mentor Sekiraqa (har gitt skriftlig beskjed om at han ikke stiller til valg)
9) Enver Shala
10) Zekirja Ismaili
11) Safet Kadriu
Styret er innstilt på å få inn flere benkeforslag til styreverv.
7. Fastsette medlemskontingent:
Medlemskontigenten foreslås til kr. 300,- for individuell medlemskap og kr. 500,- for
familemedlemskap for inntil 6 familiemedlemmer. Styrets innstilling: For forslaget
8. Vedta idrettslagets budsjett:
Se eget ark.

9. Klubbhuset:
Det er blitt inngått avtale med Omsorgsbygg – Oslo kommune som løper fra mars
2013 til 28. feb. 2023 pluss 10 år. Fra og med mars til og med august 2013, laget har
brukt store ressurser påå få i stand klubbhuset, fra søkeprossesen om
bruksendringstillatelse, oppussingsarbeid til ferdigstillelse, alt dette gjennom
frivilligarbeid av våre trofaste medlemmer som vi retter en stor takk til. Det er blitt
estimert at verdien av dette dugnadsarbeidet beløper seg til rundt kr. 700.000,- dersom
laget hadde kjöpt tjenesten i det frie markedet! Av den grunn, vi anser det som riktig å
rette en stor takk til følgende personer som har gjort en utrolig jobb; Abaz Bajrami,
Enver Shabani, Enver Shala, Fevzi Dema, Sami Idrizi, Sami Bakiu, Shkelzen
Kukleci, Dehar Dehari, Astrit Kukleci, Nafi Mamuti, Xhemadin Neziri, Abdilsamet
Idrizi, Rija Neziri, Muhamet Neziri, Metush Bajrami, Femi Baftiu, Abdilqerim
Braimi, Halim Esati, Ruzhdi Ahmedi, Zeqirja Ismaili, Petrit Hasanaj, Alban Neziri,
Gazmend Sakiri, Besnik Daci, Shaqir Gara, Ajet, Safet Kadriu, Sabit Asipi, Efrazim
Veseli, Nuriqemal Abdulla og mange andre av våre trofaste medlemmer.
Klubbhuset er til for sine medlemmer, drives frivillig av medlemmene og har som
formål å tjene som samlingsted for sine medlemmer, klubbens møtevirksomhet, samt
utleie av lokalene til festarrangementer som bursdag, julebord, avslutninger,
konfirmasjoner o.l. Prisene i forbindelse med utleie av lokalene fastsettes av årstinget
dog, en pris for medlemmer og en pris for ikke medlemmer, forslag om priser
forventes. Driftsinntektene går uavkortet til laget etter at driftsutgiftene er trukket.
Styret kan utpeke medlem/medlemer til driften av lokalene.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan, herunder:
a) Barnelag:
Pr skrivende stund har det ikke blitt rapportert om status skriftlig fra vår
sportslig leder Petrit Hasanaj som forøvrig også er ansvarlig for barnelaget.
Da det ser ut som vi ikke klarer å stable på beina lag med nok spillere, styrets
leder, Nafi Mamuti, etter samråd med styret, har besluttet å trekke laget fra
årets seriespill. Dette kommer til å få konsekvenser i form av bot og laget må
belegge seg på å betale denne boten. Vi får heller jobbe aktivt fra nå av med
den hensikt av å etablere et lag innen årets slutt slik at vi til neste år er bedre
forberedt. Laget har som hensikt å etablere seg som bydelslag, i den
forbindelse, styrets innstilling rundt dette spørsmålet er at det nedsettes en
arbeidsgruppe som jobber aktivt for å oppnå dette målet.
b) A-lagets mål:
Vi har som mål i år å komme blant de fire beste i vår avdeling som er å regne
som den tøffeste! Til dette formålet har vi engasjert spillere med erfaring fra
høyere divisjoner, tre av disse mot betaling. Vi håper og tror at vi har sterk
nok lag til å oppnå dette målet. Dersom det ved første halvdel av sesongen
viser seg at det er behov for ytterligere forsterkninger, laget vil henvende seg
til sponsorer med den hensikt å finansiere disse forsterkningene, uteblir
sponsorer vil vi ikke tilknytte nye spillere som påfører laget ytterligere
belastninger i budsjettet!
c) Sportsplan:
Pr skrivende stund har det ikke blitt levert sportsplan skriftlig fra vår
sportslig leder Petrit Hasanaj.
d) Turneringen Adem Jashari:

Klubben har fått æren av å arrangere turneringen Adem Jashari fra i år av. I den forbindelse,
årsmøte bes om å nedsette en komité som skal ha ansvaret for arrangementet. Benke forslag
mottas.
11. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder: til vervet leder er det kommet inn forslag om at Shkelzen
Kukleci blir valgt til leder da nåværende leder ønsker å gi seg av personlige grunner
men stiller gjerne til valg som styremedlem. Nestlederen har også gitt beskjed om at
han ikke ønsker å fortsette men stiller gjerne til valg som styremedlem. For nestleder
vervet ønskes det benkeforslag da det ikke har kommet noen konkrete forslag til
dette vervet.
b) …... styremedlem(mer) og… varamedlem(mer):
Det er kommet inn forslag om følgende nye styremedlemmer:
1) Abdlisamet Idrizi
2) Abaz Bajrami
3) Nafi Mamuti
4) Xhemadin Neziri
5) Sami Baki
6) Pleurat Haklaj
7) Mentor Sekiraqa (har gitt skriftlig beskjed om at han ikke stiller til valg)
8) Enver Shala
9) Zekirja Ismaili
10) Safet Kadriu
Da det ikke har kommet mer enn et forslag, styrets innstilling er at disse nevnte
voteres og eventuelle benkeforslag mottas med takk.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte,vedtatt organisasjonsplan:
1) Lagleder og materialforvalter:
2) Driftsleder, ansvarlig for klubbhuset:
3) Ansvarlig for hjemmeside og facebookside:
4) Dommeransvarlig:
5) Administrasjon av medlemmer:
6) Dugnads ansvarlig:
7) Sponsor ansvarlig:
8) Festkomitee:
9) Leder og medhjelpere for gruppen som sal etablere barnelag.
d) 2 revisorer: Benkeforslag mottas.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet:
Benkeforslag mottas.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
-

Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte
sekretærene skriver protokoll. styrets innstilling: For forslaget.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til
tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg.
Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan
forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.Styrets innstilling: For
forslaget.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan
ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.Styrets innstilling: For
forslaget.

-

-

Årsberetning/årsmelding:Se eget ark.
Regnskap med revisors beretning:Se eget ark.
Innkomne forslag:Se eget ark.
Forslag på medlemskontingent:
Medlemskontigenten foreslås til kr. 300,- for individuell medlemmskap og kr. 500,- for
familemedlemskap for inntil 6 familiemedlemmer. Styrets innstilling: For forslaget.
Forslag til budsjett:Se eget ark.
Valgkomiteens innstilling. Nåværende styre fungerer som valgkomite og har gitt sine
forslag.
Styrets innstilling på neste års valgkomité: At det opprettes valgkomitee i hht pkt 11 f.

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref
innkallingen til dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret

