SAKLISTE FOR ÅRSMØTE MARIDALSSPILLET 2021
DATO: 20. MAI 2021 KL. 19:00
DIGITAL ÅRSMØTE - ZOOM
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av referent.
5. Valg av en person til å undertegne protokoll ved siden av møteleder.
6. Årsmelding 2019.
7. Årsmelding 2020.
8. Regnskap 2019.
9. Revisjon 2019.
10. Regnskap 2020.
11. Revisjon 2020.
12. Innkomne forslag: Ingen
13. Valg av styreleder og styremedlemmer:
Styrets innstilling til valg:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem
Styremedlem:

Ronny Fagereng (for 1 år)
Bård Brinchmann Løvvig (for 2 år)
Eskil Hadland (for 2 år)
Markus Løveid (for 2 år)
Rubi Eidås (for 1 år)

Første varamedlem: Joakim T. Dalen (for 1 år)
Andre varamedlem: Anka Reppe (for 1 år)

VEDTEKTER FOR MARIDALSSPILLET
Vedtatt på konstituerende årsmøte 8. desember 2005.
Stiftingen bygger på Maridalsspillet som ble etablert i 1974.
§ 1. Navn
Foreningens navn er Maridalsspillet.
§ 2. Formål
Maridalsspillet vil gjennom sin virksomhet generelt arbeide for å spre informasjon om og øke interessen og
forståelsen for Maridalen i historisk og kulturell sammenheng. Dette vil Maridalsspillet spesielt søke å
oppnå ved at det hver sommer gjennomføres spill ved kirkeruinene. I den utstrekning man finner det
kunstnerisk forsvarlig, bør man gjøre bruk av lokale krefter ved gjennomføringen av spillet.
§ 3. Medlemskap
Medlemmene i Maridalens Venner er også medlemmer i Maridalsspillet. Kontingenten administreres av
Maridalens Venner.
§ 4. Foreningens ledelse
Foreningens styre består av minst fem medlemmer valgt for to år. Det velges også to varamedlemmer. To
medlemmer velges det ene året og tre det neste. Varamedlemmene velges hvert år. Leder velges særskilt på
årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og et eller flere styremedlem.
§ 5. Styrets plikter
Styret har den daglige ledelse av Maridalsspillet. Lederen innkaller til styremøter. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Sekretæren fører spillets protokoll. Styret er
ansvarlig for at en forsvarlig økonomisk ramme holdes.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet blir holdt sammen med Maridalens Venner sitt
årsmøte, og det er Maridalens Venner som innkaller til årsmøtet med minst to ukers varsel. Forslag som
ønskes behandlet, må være innsendt til styret seks uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av møteleder
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg
§ 7. Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer må behandles på ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall.
§ 8. Oppløsning
Ved eventuelt opphør av Maridalsspillet tilbakeføres gjenværende bevilgede penger til de bevilgende
myndigheter. Aktiva for øvrig tilfaller Maridalens Venner.

