
 

Det innkalles til årsmøte 23. mars 2021 kl 18:00 på Løkta. 
 

Saksliste 
Her følger saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2021 i AL Løkta.  
 
Innkalling 
Denne innkallingen ble annonsert som følger: 

● sendt til alle registrerte medlemmer i TSF via Minidrett.no 23. februar 2021. 
● annonsert på Tromsø seilforenings nettside og Facebook 23. februar 2021 
● annonsert i avisene Nordlys og ITromsø 25. februar 2021 

 
Årsmøtet kan på kort varsel bli gjennomført heldigitalt (Zoom) pga smittefare. Dette vil bli annonsert på                

Tromsø seilforenings nettside og Facebook-profil. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkalling og sakliste  
3. Velge dirigent og referent 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
5. Behandle årsmelding 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes  
6. Behandle revidert regnskap 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Årsresultatet føres mot egenkapital.  
7. Drøfte budsjettforslaget fra styret. 
8. Forslag om vedtektsendring for A/L Løkta 

Dagens punkt 8 i vedtektene lyder: OPPLØSNING AV ANDELSLAGET. Oppløsning kan skje med 4/5 
flertall av tilstedeværende stemmer. Forslag om oppløsning skal være nevnt i innkallingen. Eventuell 
likviditet i andelslaget på oppløsningstidspunktet skal deles likt på det totale antall A- og B-andeler. 

Forslag til vedtak: Ovennevnte erstattes med følgende: OPPLØSNING AV ANDELSLAGET. 
Oppløsning kan skje med ⅘ flertall av tilstedeværende stemmer. Ved oppløsning har 
andelshaverne ikke krav på å få utbetalt andelsinnskudd eller annen likviditet fra laget.  

9. Oppløsning av A/L Løkta 
Forslag til vedtak: Andelslaget Løkta oppløses. Aktiva og passiva i laget ved oppløsning skal i 
sin helhet tilfalle Tromsø Seilforening.  Overskuddslikviditet per 31.12.20 skal avsettes på 
konto for vedlikehold og oppgradering av Løkta videre. Styret i Tromsø Seilforening gis 
mandat til å fungere som avviklingsstyre. 

10. Behandle innkomne saker 
11. Valg av styremedlemmer. 

Forslag til vedtak: AL Løkta har samme styre som Tromsø seilforening. Valg til styret 
gjennomføres under TSFs årsmøte, som følger like etter AL Løktas årsmøte (samme kveld). 
 

Frist for innsending av saker til årsmøtet: 9. mars 2021. Sendes post@tromsoseil.no. 
 
Vel møtt! 
Styret i A/L Løkta, 22. februar 2021 

Årsmøte A/L Løkta 2021 


