
Protokoll fra fortsettende årsmøte i Kolnes IL 14.april 2016.  

 

 
Sak 1.  

Godkjenne de stemmeberettigede  
Det føres kontroll ved frammøte ved daglig leder som har liste over betalende medlemmer.  

 

Styrets innstilling:  

Liste med registrerte betalende medlemmer godkjennes. Medlemmer som har betalt 

kontingent siste mnd. godkjennes også som stemmeberettiget. 

Antall stemmeberettiga var 12 stk., 7 medlemmer og 5 styremedlemmer 

 
Sak 2.  

Godkjenning av innkalling årsmøte 2016, saksliste og forretningsorden  
Årsmøte ble innkalt med 1mnd. varsel.  

Saker som skulle behandles var hovedstyret i hende 2 uker før årsmøte.  

Sakslisten var tilgjengelig samme dag som fortsettende årsmøte.  

Styres innstilling:  

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes 

Årsmøte godkjente styrets innstilling. 

 
Sak 3.  

Valg av ordstyrer og referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen  

Styrets innstilling til ordstyrer er Odd Tungeland og referent Kristin Svendsbø  

 

1) Tina Ek 

2) Frode Emberland  

Velges til å skrive under protokoll etter årsmøte 

 

Styrets innstilling:  

Ovennevnte velges til å skrive under protokoll. 

Godkjennes av årsmøte 

 
Sak 4.  

Lov for Kolnes IL  
Ny lov må vedtas etter mal fra NIF. Den må også sendes til Rogaland Idrettskrets for 

godkjenning. Det er formalitet pga den gamle var ikke godkjent av RIK, og det har vært 

endringer i NIFs lovverk. Loven er basert på NIFs mal.  

Styrets innstilling:  

Revidert lov godkjennes.     

Ny lov godkjennes av årsmøte 



 
Sak 5.  

Godkjenning av årsmelding Kolnes IL 2015  
 

ÅRSMELDINGER I EGNE DOKUMENT  

 

Styrets innstilling:  

Årsmelding hovedstyret, grupper og utvalg 2015 godkjennes. 

Styrets innstilling til vedtak godkjennes enstemmig. 

 

Sak 6.  

Regnskap 2015  
Kolnes IL legger frem regnskap for 2015 ført av Tveit regnskapsbyrå sammen med 

kommentarer til regnskapet.  

Styrets innstilling:  

Regnskap 2015 godkjennes. 

Styrets innstilling til vedtak godkjennes enstemmig 

 
Sak 7.  

Behandle forslag og saker  

 

Sak 7.1 Forslag til endring av organisasjonsplan i Kolnes IL  

Sak 7.2 Forslag til innføring av Dugnadsmodell med tanke på lagsdugnader i Kolnes IL  

Sak 7.3 Forslag til nye retningslinjer for inntektsgivende arrangementer og dugnadsarbeid, 

Kolnes IL  

Sak 7.4 Forslag til innføring av redusert medlemsavgift for trenere/ledere i Kolnes IL  

Sak 7.5 Forslag til økning av støttebeløp for årsavslutning for lagene  

 

Innmeldte saker kommer fortløpende på forslag og saker. 

 

 
Sak 7. 1  

Forslag til endring av organisasjonsplan i Kolnes IL  

(Fremmet av fotballstyret i Kolnes IL til årsmøtet 31.03.2016)  
1. Bakgrunn: Fotballstyret mener at organisasjonsmodellen som ble vedtatt på årsmøtet i 

2015 ikke har vært det beste for Kolnes IL og idrettslagets medlemmer.  

Vi mener at de store avdelingene(Fotball, innebandy og idrettsskolen) som står for aktiviteten 

i idrettslaget bør være tettere på avgjørelsene og bør etter fotballstyrets mening derfor 

inkluderes i hovedstyret til idrettslaget. Dette vil sikre at de forskjellige avdelingene i større 

grad kan få fremme sine saker i hovedstyret, samt enn vil etablere en større forståelse for 

avdelingenes behov på tvers av de forskjellige avdelingene. Fotballstyret er klar over at SU 

var tiltenkt å være et felles talerør inn mot men det har ikke fungert etter intensjonen slik vi 

ser det. Vi mener fremdeles at vi trenger et SU, men som har mindre fokus på å tale 

avdelingene sin sak i hovedstyret, det mener vi hver enkelt avdeling er best skikket til.  



Vedlagt så har vi utarbeidet et forslag til å bytte ut eksisterende innhold i organisasjonsplanen 

fra og med punkt 4 på side 2 til og med avsnittet under punkt 5 på side 7 før informasjon om 

valgkomiteen. 

2. Organisasjonskart:  

De utvalg og grupper merket med rød tekst utgjør idrettslagets Hovedstyre sammen med 

Hovedstyreleder, nestleder og en vararepresentant.  

Årsmøtet  

Hovedstyret  

Utvalg: 

Anlegg  

Økonomi  

Sportslig  

Marked  

Ungdom  

Trivsel  

 

Sportslige grupper  

Fotball  

Innebandy  

Idrettsskolen  

HC-Lag  

Trim  

 

Daglig leder  

Valgkomitè  

Revisor 

 
3. Roller og verv  
Årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets øverste organ. Årsmøtets oppgaver er regulert i Lov for 

Kolnes IL.  

Hovedstyret  
Klubbens hovedstyre består av leder, nestleder 6 styremedlemmer og en varamedlem og 

velges på årsmøtet hvert år. Hovedstyret er foruten årsmøtet klubbens høyeste 

beslutningsmyndighet. Hovedstyret avholder styremøter 1 gang i måneden, eller etter behov. 

Referat (protokoll) fra hovedstyremøtene legges ut på klubbens hjemmeside for offentlig 

innsyn. Saker av sensitiv art tas ut av referatet.  

Hovedstyret er ansvarlig for at klubben holder seg innenfor de økonomiske rammer som 

gjelder, at anlegget blir vedlikeholdt, at klubben følger lover og forskrifter som gjelder innen 

idretten og for å ha en oversikt over alle aktiviteter i klubben slik at disse kan samkjøres og 

koordineres. Gjennom en slik oversikt kan midler fordeles med formål å nå klubbens 

målsetninger som skal være definert i sentrale dokumenter.  

Hovedstyret ansetter lønnede trenere og fastsetter lønn. Hovedstyret er ansvarlig for at det 

avholdes årlige årsmøter i henhold til klubbens lover og vedtekter.  

Hovedstyret skal legge til rette for at daglig leder får utført jobben sin på en tilfredsstillende 

måte. 

 



Klubbens hovedstyre består av følgende verv:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hovedstyreleder  
Lederen er ansvarlig for lagets aktiviteter og har møterett i alle grupper samt i utvalg og 

komiteer. Lederen skal lede hovedstyremøtene og representere laget utad. Leder er 

personalansvarlig og dermed daglig leders nærmeste overordnede, med nestleder som 

stedfortreder. Leder kan benytte dobbel stemme i hovedstyresaker der det er nødvendig for å 

oppnå en avgjørelse. Det skal derimot alltid jobbes mot konsensus om avgjørelsene.  

 

Nestleder  
Nestleder fungerer som stedfortreder for lagets hovedstyreleder, og er sammen med 

hovedstyreleder, økonomiansvarlig og daglig leder idrettslagets arbeidsutvalg. Nestleder er 

leder av sportslig utvalg 

 

Sportslig utvalg (SU)  
SU består av leder og sportslige koordinatorer fra gruppene, og rapporterer til hovedstyret 

hvor leder er representert. SU bør ha jevnlig møtestruktur opptil en gang i måneden, eller ved 

behov. SU skal først og fremst håndtere spørsmål relatert til sportsplan. SU skal fokusere på 

spiller-, trener og dommerutvikling på tvers av gruppene sammen med lagledergruppene. SU 

skal sørge for at forholdene blir lagt til rette for implementering av sportsplan. SU skal sørge 

for å innhente råd og komme med anbefalinger i konflikter av sportslig karakter på tvers av 

gruppene. SU skal sørge for kommunikasjon mellom klubbens lag og Hovedstyret i saker som 

er relevante. SU kan utvides med ønskede funksjoner etter SUs ønske og med hovedstyrets 

godkjenning underveis i året (f.eks. dommeransvarlig, spillerutvikler etc.).  

SU består av følgende verv:  

rets nestleder)  

 

 

 



 

-laget  

 

Økonomiutvalget  
Økonomiutvalget består av leder og økonomiansvarlige fra alle hovedgruppene. 

Økonomiutvalget skal sikre at det settes opp et forsvarlig og realistisk budsjett, og ha rutiner 

som sikrer fortløpende oversikt og kontroll av utgifter. Økonomiutvalget skal sikre at 

hovedgruppene har oversikt over sitt eget budsjett ihht NIFs lov. Det skal sikre at budsjettet 

gjenspeiler idrettslagets ønsker om utvikling beskrevet i styrende dokumenter (sportsplan, 

organisasjonsplan, handlingsplan/visjoner). Utvalget skal følge opp regnskapsføring som 

gjøres av ekstern part, og ha tett samarbeid med daglig leder for å sikre god regnskapsføring. 

Utvalget skal komme med forslag til nye tiltak i budsjett.  

Økonomiutvalget består av følgende verv:  

 

nsvarlig fotball  

 

 

-lag  

  

Trivselsutvalget  
Trivselsutvalget består av minst 5 personer, og rapporterer til Hovedstyret etter behov. 

Utvalget skal ha tett dialog med daglig leder for gjennomføring og planlegging av 

arrangementer. Trivselsutvalget bør ha jevnlig møtestruktur opptil en gang i måneden, eller 

ved behov. Trivselsutvalget skal gjøre det kjekt å være medlem i Kolnes IL!  

Det skal lages et årshjul med aktuelle aktiviteter som skal være sosiale tilstelninger, 

klubbkvelder, fester, temakvelder etc. Utvalget kan delegere til lag eller grupper å bidra til å 

gjennomføre ulike tiltak.  

Trivselsutvalget består av følgende verv:  

 

 

 

 

 

 
  

Markedsutvalget  
Markedsutvalget skal samarbeide med daglig leder angående praktiske gjøremål rundt 

reklame på drakter, logoer på hjemmeside etc.  

Det skal jobbe med å følge opp avtaler med sponsorer / utstyrsleverandører / 

samarbeidspartnere. Det skal utarbeides en helhetlig sponsorplan for å markedsføre klubben 

best mulig og maksimere sponsorinntektene. En slik plan kan med fordel følge en 3-års 



syklus. Alle lag markedsføres under ett – dvs. alle lag skal ha like spillertrøyer med de samme 

logoene påtrykt.  

Det kan åpnes for at enkelt-lag kan ha egne sponsorer, dersom det er spesielle forhold som 

gjør det nødvendig. Markedsutvalget skal sørge for å gjøre klubben attraktiv for potensielle 

sponsorer, og at klubben framstår som samlet. Klubben skal ha en klar markedsføringsprofil 

som også bør ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside.  

Markedsutvalget består av:  

 

 

 

  

Anleggsutvalget  
Anleggsutvalget består av leder (styremedlem i hovedstyret) og ledere fra anleggsgruppa og 

hus/bane-komiteen. Anleggsgruppa har ansvar for anleggsplan for Kolnes Idrettspark, og 

planlegging og realisering av nye anlegg. Hus/bane har ansvar vedlikeholdsplan og 

vedlikehold av hus og baneanlegg. H/B skal i samarbeid med daglig leder avholde årlige 

dugnader for å ivareta forefallende arbeid på anlegget. H/B er ansvarlig for at banene 

tilfredsstiller krav som stilles for å avvikle trening og kamp. Anleggsutvalget skal holde seg 

orientert om hvilke muligheter som finnes med tanke på tilskudd og økonomisk støtte fra 

ulike hold. Der det er aktuelt skal anleggsutvalget i samarbeid med Hovedstyret sende inn 

søknad for tilskudd til nye tiltak.  

Anleggsgruppa organiserer arbeidet rundt utvalgte prosjekter i form av 

arbeidsgrupper/prosjekt som opprettes av anleggsgruppa fortløpende. Utvalget har møter 

opptil 1 gang per mnd., eller ved behov. Leder skal sikre at gruppene jobber tett sammen, og 

sammen bidrar til å ivareta og utvikle Kolnes Idrettspark. 

Anleggsutvalget består av:  
 

 

-og bane komité)  

 

Hus- og bane komité:  

 

 

 

 

 

Anleggsgruppa:  

 

 

 



 

 

 

  

Ungdomsutvalget  
Ungdomsutvalget skal ivareta barn og unges synspunkter inn i hovedstyret, samt 

bestemmelser om barneidrett pkt 5. Utvalget skal bestå av ungdom over 12 år, helst fra de 

ulike gruppene.  

Møter etter behov, skal ivareta de unges synspunkter i utviklingen av idrettslaget, sportslig og 

utenom-sportslig.  

Ungdomsutvalget består av:  

 

 

 

 

 

 

  

Sportslige grupper  

skal ha følgende verv:  

 

 

 

 

 

 

Oppgaver gruppen: Hver enkelt gruppe har sportslig ansvar for innstilling av trenere, hvorpå 

Hovedstyret eventuelt ansetter. Gruppen skal i samarbeid med lagledergruppene og daglig 

leder sørge for at klubbens målsetninger vedrørende trenerutdanning oppnås. Gruppen skal 

støtte oppunder trenere og lagledere med praktiske gjøremål samt avklare spørsmål som vil 

måtte komme i løpet av en sesong. Gruppen skal også ivareta sin gruppes spillere og plikter å 

følge eksisterende sportsplan med tanke på aktivitet og tilbud i idrettslaget. 

 

Oppgaver leder (sportslige grupper):  
Overordnet ansvar for gruppas aktiviteter og utvikling. Sammen med økonomiansvarlig følge 

med på budsjett (ikke bare unngå overforbruk, men også utnytte handlingsrom). Sammen med 

sportslig koordinator sikre at de sportslige tilbud har gode nok rammer med tanke på trenere, 

oppmenn, utstyr osv. Kalle inn til medlemsmøte i gruppa i forkant av årsmøtet (dersom 

gruppa bestemmer seg for det). Sette opp agenda til og skrive referat fra alle møter. Delta på 

budsjettmøte sammen med økonomiansvarlig i forkant av årsmøtet i mars. Møte i hovedstyret 



på vegne av gruppen. Skrive årsmelding til årsmøtet. Lage årlig handlingsplan for gruppa 

straks etter årsmøtet. 

 
Oppgaver sportslig koordinator (gruppene):  
Hovedansvar for gruppas sportslige aktiviteter. Gruppas representant i Sportslig Utvalg (SU). 

Ansvarlig for gruppas sportsplan. Kalle inn til lagledermøter 1-2 ganger i halvåret. Følge opp 

trenere i det daglige i henhold til sportsplan. Stimulere foreldretrenere til å ta trenerkurs. 

Påmelding lag seriespill.  

Oppgaver økonomiansvarlig (gruppene):  
Gruppas representant i økonomiutvalget. Ansvarlig for å utarbeide gruppas budsjettforslag og 

delta på budsjettmøte i forkant av årsmøte sammen med gruppas leder. Kvalitetssikring av 

regnskap og økonomi for gruppa i samarbeid med daglig leder. 

 

 
Styrets innstilling:  
Årsmøtet vedtar foreslått organisasjon med følgende tillegg:  

- HU-laget tas inn i hovedstyret  

- Organisasjonskart må samkjøres med beskrivelse av oppgaver  

- Lovforslag endres mht. antall medlemmer 

 

Innspill fra HU-laget med utfordringer til å få noen til å sitte i hovedstyret, men positive til å 

bli inkludert. 

 

Styrets innstilling til vedtak godkjennes med 11 av 12 stemmer. 

 

 
Sak 7. 2  

Forslag til innføring av Dugnadsmodell med tanke på lagsdugnader i Kolnes IL  

(Fremmet av fotballstyret i Kolnes IL til årsmøtet 31.03.2016)  
Bakgrunn: Fotballstyret mener at det er viktig at Kolnes IL etablerer en ny modell for 

lagsdugnader så snart som mulig, hovedstyret gjorde følgende vedtak på årsmøtet i 2015: 

 

 
 
Fotballstyret har forespurt hva som er gjort i denne saken i 2015 uten å ha fått en 

tilbakemelding. Ingen i fotballstyret har heller vært inkludert i den omtalte prosessen som 

skulle finne sted i 2015.  



Dette har vært et punkt som har skapt frustrasjon blant lederne i fotballavdelingen og «rykter» 

som ikke er til Kolnes IL sin fordel har dukket opp jevnlig. Fotballstyret mener at dette bør på 

plass snarest for å unngå flere rykter og mer frustrasjon.  

Basert på dette så ønsker vi å spille inn følgende forslag for endring i idrettslagets sportsplan:  

 

Dugnader/arrangementer  
Det skal legges til rette for at hvert enkelt lag og gruppe kan stå bak inntektsgivende tiltak for 

å senke egenandeler til turneringer, treningsleirer, sosiale tilstelninger etc. Det enkelte lag skal 

ha en egen lag-konto der laget skal sette inn penger tjent på de ulike dugnadene, eller på 

arrangementer som har gitt inntekt. Det forutsettes at pengene fordeles på en rettferdig måte 

som laget og foreldrene har blitt enige om. Lagkonto skal opprettes og avtales med 

økonomiansvarlig i Kolnes IL.  

Liten lagsdugnad: Små dugnader som det enkelte lag kan ta initiativ til for å tjene penger til 

sitt respektive lag. Dugnadsarbeid der det enkelte lag selv ordner alt det praktiske og ikke 

benytter idrettslagets fasiliteter som hus og bane. Inntektene går 100 % til laget.  

Eksempler:  

 

 

 

 

 

 

Lagsdugnad som benytter Kolnes IL fasiliteter: Dugnadsarbeid utført av et lag der det 

enkelte lag selv ordner alt det praktiske tar alle tilhørende kostnader og benytter Kolnes IL 

sine fasiliteter som klubbhus, baner osv. Her går 70 % av inntekten til laget og 30 % av 

inntekten til idrettslaget sentralt.  

Eksempler:  
 

er utlånt til andre klubber.  

 

 
Arrangement: Inntektsbringende arrangement i regi av Trivselsutvalget eller avdelingene. 

100 % av inntektene går til idrettslaget sentralt. Enkeltlag og medlemmer kan brukes som 

dugnadshjelp.  

Eksempler:  
 

 

 

Kolnestrimmen  

 



 

 

 

 

Styrets innstilling:  
Sak 2 og 3 omhandler samme tema og styret ber om at disse slås sammen og vurderes som 

ett forslag ettersom disse utfyller hverandre på en veldig god måte.  

 

 
Sak 7. 3  

Forslag til nye retningslinjer for inntektsgivende arrangementer og dugnadsarbeid, 

Kolnes IL  

(Fremmet av Elin Salvesen til årsmøtet 31.03.16)  
BUDSJETT:  

Undergruppene i idrettslaget (fotball, innebandy, HU-lag og idrettsskolen) foreslår budsjett på 

utgifter i god tid før Årsmøtet.  

En samlet økonomigruppe kvalitetsikrer forslagene, og styret godkjenner budsjettet som 

Årsmøtet skal ta stilling til.  

Årsmøtet vedtar budsjett.  

Hovedstyret kan vedta justeringer i budsjettet, etter forespørsel fra gruppene, dersom dette er 

nødvendig for eksempel for å opprettholde aktivitet, eller ved uforutsette utgifter.  

Undergruppene har i dette forslaget ikke egne inntekter. Alle arrangementsinntekter, eller 

inntekter fra felles dugnader i gruppene, går til hovedlaget. Etter forespørsel kan styret 

øremerke inntekter fra arrangementer til spesielle utgiftsposter, dersom dette er aktuelt. 

 

ÅRSHJULDUGNADER:  

Styret vedtar et årshjul med faste arrangementer, som skal gjennomføres av Kolnes IL. Styret 

har det overordnede ansvaret for disse arrangementene.  

De ulike enkeltlagene i idrettslaget fordeles på obligatorisk dugnad på disse arrangementene. 

Det forutsettes at alle lag har minst en dugnadskontakt (jfr. rutiner for arrangementer i Kolnes 

IL)  

Alle inntekter fra arrangementene i årshjulet går til felleskonto i idrettslaget j.fr punkt 1.  

DUGNAD til LAGKASSE/EGENANDELER:  

Enkeltlag eller enkeltårstrinn i de ulike undergruppene kan arrangere dugnader for å redusere 

egenandeler ved cuper, eller opparbeide seg en lagkonto til sosiale tiltak for laget.  

med aktiviteten.  

al settes på idrettslagskonto, og bilag leveres til daglig leder, som skal ha 

oversikt over lagenes innskudd, og evt uttak.  

 

SPONSORER TIL ENKELTLAG/TRINN:  

Enkeltlagene kan innhente inntekter fra eksterne sponsorer for å dekke egenandeler til 

cuper/turer, og sosiale tiltak.  

Enkeltlags sponsoravtaler må ikke komme i konflikt med eksisterende sponsoravtaler for 

hovedlaget. Alle slike avtaler og omfanget av dem, må derfor avklares med markedsansvarlig 

og daglig leder (evt. styre).  

 



Følgende tekst tas inn fra sak 2:  

Lagsdugnad som benytter Kolnes IL fasiliteter: Dugnadsarbeid utført av et lag der det 

enkelte lag selv ordner alt det praktiske tar alle tilhørende kostnader og benytter Kolnes IL 

sine fasiliteter som klubbhus, baner osv. Her går 70 % av inntekten til laget og 30 % av 

inntekten til idrettslaget sentralt. 

 

 
Styrets innstilling:  

 

Sak 3 godkjennes med tillegg hentet fra sak 2. Vi vurderer det som da å dekke dette på en god 

og ryddig måte.  

Sportsplanen revideres i henhold til dette  

 

Styrets innstilling til vedtak ble vedtatt med 11 mot 12 stemmer. 

 

 
Sak 7. 4  

Forslag til innføring av redusert medlemsavgift for trenere/ledere i Kolnes IL  

(Fremmet av fotballstyret i Kolnes IL til årsmøtet 31.03.2016)  
Bakgrunn: Fotballstyret mener at det er viktig at Kolnes IL har så mange medlemmer som 

mulig. Kolnes IL har også vedtatt vi skal jobbe for å bli en kvalitetsklubb hos NFF, for at 

Kolnes IL skal bli godkjent som kvalitetsklubb så setter NFF et krav til at alle tillitsvalgte i en 

fotballklubb skal være medlem i klubben de gjennomfører frivillig arbeid for. Vi ønsker å 

spille inn et forslag med tanke på de tillitsvalgte som ikke driver med egen aktivitet som trim, 

fotball eller innebandy.  

Innføring av redusert medlemsavgift for trenere/ledere  
Forslag om redusert medlemsavgift for trenere/ledere innen alle aktiviteter for Kolnes IL. 

Frivillige trenere og ledere som legger ned ett stort antall timer i dugnad er helt nødvendig for 

å ha mulighet for å opprettholde aktiviteten for barn og ungdom.  

Medlemsavgift for trenere og ledere som ikke driver egen aktivitet i idrettslaget burde derfor 

reduseres til en symbolsk sum som ikke overstiger 50 kr, hvor trenere og ledere naturligvis 

har stemmerett i årsmøte for Kolnes IL på lik linje med alle andre medlemmer.  

Fotballstyret foreslår at det innføres en egen kontingent for frivillige som ikke utøver egen 

aktivitet i Kolnes IL på maks: 50 kr. 

 

Styrets innstilling:  
I 2015 ble det bestemt i Idrettstinget at minstesats uansett ikke kan settes lavere enn kr. 100,-  

- og trenerkontigent tilsvarende 

støttemedlem på kr. 300,-  

 

Styrets innstilling til vedtak godkjennes med 10 mot 12 stemmer. 

 

 
Sak 7. 5  

Forslag til økning av støttebeløp for årsavslutning for lagene  

(Fremmet av fotballstyret i Kolnes IL til årsmøtet 31.03.2016)  

 

Bakgrunn: Fotballstyret mener at satsene som i dag er vedtatt er modne for en revisjon, disse 

har stått fast i lang tid. Dagens sats er 25,- pr. spiller.  



Forslag nytt beløp:  
Fotballstyret foreslår at det etableres følgende modell med følgende differensiering:  

– 75,- pr. spiller  

– 50,- pr. spiller  

 

Styrets innstilling:  
Dagens sats på kr. 30,- pr. spiller revideres i henhold til ovennevnte forslag. Sportsplanen 

revideres tilsvarende. 

 

Styrets innstilling til vedtak godkjennes enstemmig. 

 

 
Sak 8.  

Fastsette medlemskontingent  

Medlemskontingent 2017:  

 

-5 år) Kr 500,-  

-12 år Kr 1.000,-  

-15 år Kr 1.200,-  

-  

-  

-  

-  

-lag Kr 1.000,-  

-  

-  

 

Styrets innstilling:  

Årsmøte godkjenner forslag til medlemskontingent. 

 

Benkeforslag om å endre Idrettskolen til barn 3-5 år, Ungdom 13-16 år. 

  

 

Årsmøte godkjenner innstillingen med de to endringene. 

 

 

 
Sak 9 - Budsjett 2016  
Styret og undergruppene laget følgende budsjett for 2016: 

 

Se egne innspill. 



 
Sak 9 Forts.  

Styrets innstilling:  
Budsjettet vedtas som det foreligger 

 

Årsmøte godkjenner enstemmig styrets innstilling. 

 

 
Sak 10: Valg  

Del 1: Valg av nytt hovedstyre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets innstilling til vedtak: Leder velges. Nestleder velges. Øvrige styremedlemmer 

velges.  

1 = På valg  

2= Sitter ett år til 

 

Etter intens jobbing for å finne ny styreleder hadde de valgkomitéen ikke lykkes i å ha en 

kandidat klar til årsmøte. Valgkommiteen hadde ikke jobbet med andre medlemmer til styret 

da hovedfokus hadde vært styre leder. 

 

Elin Salvesen melder seg som kandidat på årsmøtet under pkt 10. Velges med akklamasjon. 

Tore Wiksnes velges som nestleder på akklamasjon. 

Det ble under pkt. 7 valgt ny organiasjonsplan og dermed nye medlemmer av hovedstyre.  

Kristin Svendsbø ble valgt som varamedlem. 

 

Valg utvalg og komitéer:  

 

Trivselsutvalg:  

 

Anleggsutvalg:  
 

Ungdomsutvalg:  

 
Markedsutvalg:  



 

 

 

 

Økonomiutvalg:  
 

 

Sportslig utvalg:  
 

 

Valgkomité:  
Odd Tungeland 

Frode Emberland 

Medlem:   

 

Revisor:  
 

 

 

 
Valg gruppeledelse sportslige grupper  

Fotball:  
arl-Johan Ferkingstad  

 

 

 

Innebandy:  
 

 

 

 

Idrettsskolen:  
 

 

 

 

HU-laget:  

 

 

 

Trimgrupper:  
Sportslig koordinator  

 



 

Ref. 

 

Kristin Svendsbø 

 

 

  
Tina Ek       

 

 

 

 

Frode Emberland 




