
 

 

Bootleg Event Årsmøte 2020 

Saksliste 
Sted: Dansesalen. Bootleg, Parkgata 28, 9600 Hammerfest 

Dato:  Torsdag 18.11.2021 

Tidspunkt:  18:00 

Møtet er åpent for alle mellom 13-20 år som er interessert i å 

være med. 

Om årsmøte: 

1. Årsmøte 

Årsmøte er Bootleg Events øverste myndighet og 

avholdes innen 15. september hvert år.  

Årsmøte skal 

 Velge møteleder og referent 

 Behandle foreningens årsmelding 

 Behandle foreningens regnskap 

 Lage mål og visjon for det kommende året 

 Behandle innkomne forslag 

 Velge ny leder og nestleder 

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. 

Stemmeberettigede er alle som melder seg som 

medlemmer. Medlemmene sitter fra årsmøte til 

årsmøte. 

Sakslisteelementer 
I. Valg møteleder og referent 

Etter vedtektene til Bootleg Event må det velges 

møteleder og referent (den som skriver protokoll) for 

årsmøtet. 

Forslag til vedtak: 

1. Andrea Martine Aksberg velges som møteleder og 

Silje Axelsen velges som referent. 

II. Årsmelding (vedlegg 1) 

Ungdomstjenesten har skrevet årsmelding for Bootleg 

Event. Vi har gjort en god del, men vi har ikke 

gjennomført allmøte! 

 



 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmelding godkjennes 

III. Regnskap 

Det har ikke vært ført nøye regnskap i perioden. Det 

største prosjektet har vært LAN som har vært sponset. 

Ellers har vi hatt en del utgifter på bruksmateriale og 

utstyr til gamingrommet. Men dette er det ikke ført 

regnskap på.  

Dagens kontantbeholdning er på 817,- kroner, og vi 

har 10. 000,- på konto.  

Forslag til vedtak: 

1. Regnskapet godkjennes. 

IV. Mål og visjon for 2022 

I følge vedtektene skal foreningens mål og visjon for 

det neste året bestemmes på årsmøtet.  

Visjon er noe mer generelt man jobber etter (for 

eksempel «Vi ser for oss at ungdomsklubben skal være 

en plass som mange har lyst til å være på»). Mål er 

mer konkret («det skal komme innom 35 ungdommer 

hver klubbkveld»).  

Forslag til vedtak: 

1. Ingen forslag til vedtak. 

V. LAN 

Hvert år arrangerer Event LAN den siste helga i januar. 

Vanligvis har vi det på ungdomsklubben Bootleg. 

Vi hadde gode tilbakemeldinger på å holde LAN i hall 

slik vi gjorde under Sommerfeber. Hvis vi skal prøve å 

bruke en av hallene i år, må vi undersøke hvem av 

dem som er ledig og når. Det kan hende vi blir nødt til 

å legge LANet til en vinterferie hvis det ikke er ledig på 

hallene ellers. 

Så både dato og lokale er vi ikke helt sikre på enda.  

Event er blitt veldig gode på å rigge til LAN og nå 

snakker vi om at vi skal bli enda flinkere på å lage 

innhold under arrangementet. Bjørn fra Tvibit var med 

på Sommerfeber-LANet i 2020 og likte samarbeidet 

med Hammerfest veldig godt. Han kunne mye om 

det å lage ekstra konkurranser og sånt under LAN, og 



 

sa at han sikkert kunne komme nordover til oss igjen 

for å hjelpe til hvis vi dekket reise og opphold.  

Vi har også fått forespørsler om samarbeid fra andre 

som Hif/Stein og Esportal. 

Forslag til vedtak:  

- Bootleg Event arrangerer LAN i 2022. 

- Foreningen undersøker med idrettshallene om/når 

de er ledige og hva det koster å leie. 

 

VI. Høstprogram 

Hva skal vi gjøre nå før nyttår? Vi har fått spørsmål om 

alt fra røykvarslerens dag, foredrag og juleverksted.  

Forslag til vedtak: Ingen forslag til vedtak 

VII. Valg leder, nestleder og regnskapsfører 

I følge vedtektene så velger vi leder og nestleder på 

årsmøtet. I fjor så så vi at det var lurt å velge 

regnskapsfører også. 

Forslag til vedtak: Ingen forslag til vedtak. 

VIII. Eventuelt 

IX. Godkjennelse protokoll  

Referat er lagt på gruppechatten tidligere. 

Forslag til vedtak: Protokoll fra 07.10.2020 godkjennes 

 

 


