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ÅRSMØTE VOLL IL 25.02.21

• Åpning

Nina Bjørkeiund åpnet Årsmøtet

• Godkjenne de stemmeberettigede

Alle deltakere er stemme berettiget

• Valg dirigent

Fridtjof Helland ble valgt

• Valg av sekretær

Helge Haugen ble valgt

• Valg av 2 representanter til å skrive under moteprotokoll

Tor Stian Kjøllesdai og Britt Fageriand ble valgt

• Godkjenne innkailing

Godkjent uten kommentarer

• Godkjenne saksliste

Godkjent uten kommentar

• Godkjenne forretningsorden

Godkjent med kommentar, se punkt 2

• Årsmelding

Årsmelding fra AUIHS lest av ordstyrer, enstemmig godkjent.

Kommentar på Årsmeldingen til fotbalien om å få liste over de med verv i fotballen. I
tillegg får styret og adm. i oppgave å lage en mai der alle lag sine Arsmeldinger blir
like.

• Regnskap 2020
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Regnskapet 2020 ble enstemmig godkjent med kommentar at Revisor rapport skulle
vært sig nert av to revisorer.

Se Revisor rapport vedlagt.

• Forslag om disponering av overskudd

Enstemmig vedtatt.

• Forslag fra Hovedstyret

Ses. 16 i Årsmøte ref.

• Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

• Medlemskontingent 2022

Forblir uendret

• Budsjett 2021

Enstemmig godkjent med disse kommentarene:

Konto: 5402 settes til 0 kr

Konto 5930 settes til 35 000 kr

Konto 7500 settes til 20 000 kr

• Organisasjonsplan

Enstemmig vedtatt

• LovforVolllL

Ingen endringer fra 2020

• Valg

Se egen liste vedlagt

Her ble det ikke valgt et fulitallig styre, så det blir innkalt til et forlenget Arsmøte
senere på våren 2021.
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• Utmerkelse

Vidar Guggedal ble tildelt innsatspokalen 2020

• Avslutning

Styremedlemmer som nå går av fikk utdelt blomster.
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FORRETNINGSORDEN

1. Åpent møte
Årsmøtet er åpent dersom ikke noe annet blir bestemt.

2. Deltakerne sine rettïgheter
Alle som er over 15 år, med betalt medlemskontingent har full tale-, forslag- og
stemmerett, samt at de har vært medlem i mist en måned. Med betalt
medlemskontingent menes enten medlemskap for året som er gått eller det
påfølgende idrettsåret som kommer.

3. Frister og fremm ing av forslag
3.1 Fristen for å foreslå saker til behandling, unntatt uttalelser, er 14 dager før
årsmøtet, jf. vedtektene § 13.2. Denne fristen gjelder også endringsforslag til
vedtektene. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er til saker på
dagsordenen.

3.2 Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede
vedtar det ved godkjenning av sakslisten, jfvedtektene §13.6.

4. Taletid
4.1 Ingen får ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletid er 3 min første
gang og 2 min andre gang. Innledning til saken er unntatt.

4.2 Årsmøte avgjør når strek blir satt i debatten. Før strek blir satt skal
talerliste og endringsforslag refereres, nye talere kan be om ordet.

4.3 Det kan bli inntil to replikker på hvert innlegg, på inntil 1 minutt hver. En
replikk skal bare være en merknad eller ett spørsmål til den som har innlegget.
Den som har innlegget får anledning til å svare i inntil 1 minutt.

4.4 Ordet til forretningsorden skal bare handle om formaliteter og prosedyre,
og er på inntil 1 minutt. Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to
ganger i samme forretningsordendebatt.

4.5 Ordet til forretningsorden og replikk blir gitt utenom taletiden.

4.6 Ordstyrer kan foreslå flere avgrensninger i taletiden.

5. Votering
Votering skjer normalt ved håndsopprekn ing. Ordstyrer teller stemmer dersom
det er aktuelt. Votering skjer skriftlig dersom noen krever det.

En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de
avgitte stemmene, der blanke stemmer ikke teller. Ved tre eller flere forslag til
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samme plass går den med færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av
kandidatene får mer enn halvdelen av de avgitte stemmene. Ved like mange
stemmer til hver kandidat blir det omvalg, og deretter loddtrekn ing dersom det
fremdeles står likt.

6. Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokollen skal inneholde:

• Oversikt over møtedeltakerne, møte funksjonærene og innleder.
• Oversikt over saker som blir behandlet.
• Oversikt over forslagsstillere og forslag
• Innstillinger og vedtak, stemmetall der det er aktuelt.

To protokollunderskrivere godkjenner og skriv under protokollen.
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ÅRSMEDLING ARBEIDSUTVALG/HOVEDSTYRET

AU har bestått av følgene personer

Ledet: Nina Bjørkelund
Nestleder: Raymond Kråkenes
Økonomiansvarlig: Vidar Guggedal
Anleggsansvarlig: Tommy Gimre
Utdanningskontakt/barneleder: Janka Salte

Hovedstyret har bestått av følgende personer i tillegg til AU

Fotball: Maren Bjørnsen (trakk seg våren 2020)
Håndball: Kathrine Undheim
Turn: Marit Irene Klüver Haugstad

Det er i 2020 avholdt 2 AU møter og 5 HS møter i tillegg til møtet som er gjennomført
på e-post pga. Korona restriksjoner.

UTMERKELSER

Komiteen har bestått av:
Fridtjof Helland, lnga Skasheim og Jo Andres Rasmussen

lnnsatspokalen for 2020 ble tildelt:
Vidar Guggedal

Æresmedlem:

Johann Sørbø, Martin E. Stangeland, Terje Ree, Morten Rasmussen, Johann ølberg,
RoIf Mjølhus, Elvart Lauvlund, Rasmus L. Hole og Jan Harald Damsgård
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AUlHovedstyret

Idrettsåret 2020 ble et veldig spesielt år, Voll idrettslag har som resten av samfunnet
vært preget av Covid-19 pandemien. Aktiviteter som var planlagt kunne ikke
gjennomføres, andre aktiviteter ble gjennomført med inngripende smitteverntiltak i
tråd med NIFs (Norges ldrettsforbund) koronavettregler. Kathrine Undheim gjør en
fremragende jobb som for korona-ansvarlig i klubben, med å kontinuerlig være
oppdatert på gjeldende smitteverntiltak og retningslinjer fra regjering og Norges
ldrettsforbund.

Styrearbeid
HS sammensetn ing har dette året vært litt annerledes enn tidligere år. Arsmøtet i
2020 besluttet å legge barneidretten inn under turngruppen, denne overgangen har
gått på skinner og begge gruppene har i dag funnet seg til ro med de nye løsningene.
I HS valgte fotballeder å tre tilbake kort tid etter forrige årsmøtet, fotbaligruppen har
av den grunn vært drevet av administrasjonen siden forrige årsmøte.

Det har vært krevende for styret å ikke kunne møtes til ordinære styremøter, men
med god fleksibilitet og elektroniske hjelpemidler har vi klart dette på en utmerket
måte.

Personal
Daglig leder Helge Haugen og Driftsleder Kurt Bore har nå vært ansatt i 1,5 år, de
har begge funnet seg godt til rette i organisasjonen. Grunnet covid-1 9 har det vært
utfordrende å kunne gjennomføre flere av allerede planlagte arrangementer og
begivenheter i løpet av året. Både antikkmessen våren/høsten 2020,
juletrefest/julemesse og IFO (ldrettsfritidsordning) ble avlyst for å nevne noe.
Fotballskolen, aktivitet i høstferien og Hallovenn fikk vi likevel til å gjennomføre
mellom periodene med de strengeste smitteverntiltakene.

økonomi
Voll ldrettslag har en lang tradisjon med god økonomistyring. Selv i covid-19
situasjonen som rår, har vi klart oss bra økonomisk. Noen grep måtte til våren 2020,
med permittering av ansatte, heldigvis kunne vi ønske dem begge velkommen tilbake
når det igjen ble åpnet for aktivitet i klubben. Vi har fått god økonomisk
kompensasjon for tap av inntekter i krisepakke 1, 2 og 3 fra regjering/NIF.

I tillegg har vi en dreven og erfaren daglig leder, med ett blikk for muligheter, som
søker på det som søkes kan av økonomisk støtte hos ulike stïftelser og fond. Vi retter
en spesiell takk til Sparebankstiftelsen Klepp for et generøst bidrag i disse covid-19
tider.

Juni 2020 mottok vi den siste støtten i forbindelse med oppgraderingen av Voll
Stadion, klubben ble dermed igjen gjeldfri.
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Me handle lokalt - å oppfordre dæg te å jær de sama!
Vollkortet har vært en suksess og er en viktig inntektskilde med 100% inntjening til
klubben, hvor ingen eksterne aktører mottar prosenter av salget. Vollkortet er bra
både for klubb og våre lokale samarbeidspartnere, og er blitt en tradisjon for klubben.
Nytt Vollkort blir sluppet første uke i mars 2021.

Helge har vært dyktig i å opprettholde kontakten til våre sponsorer og
samarbeidspartnere. Selv om sponsorprogrammet ikke har kunnet bli gjennomført
med like stor og hyppig aktivitet som ønsket, grunnet strenge smittevernstiltak, har
det likevel blitt et par samlinger av stor suksess. Voll IL er heldig som har fått beholde
brorparten av sponsorene i denne økonomisk krevende situasjonen mange bedrifter
nå opplever å stå i. Vi takker alle våre sponsorer, vi forstår at belastningen av støtten
til klubben virker ekstra stor for hver enkelt bedrift i år.

Sportslig
Voll IL tilbyr fotball, håndball, turn og barneidrett til sine medlemmer, i tillegg har vi et
tilbud innen tilrettelagt idrett (HC — lag). Dette tilbudet er i samarbeid med Klepp
kommune og er et lavterskeltilbud til alle i nærmiljøet uavhengig om de er medlem i
klubben eller ikke.

A-laget har vært hardest rammet i klubben i denne covid-19 tiden, med begrenset
treningsmuligheter og strenge covid-19 retningslinjer for gjennomføring av aktivitet.
A-Iaget har vært helt uten kampaktivitet dette idrettsåret.

Vollraketten 2020 ble gitt ut i forkant av den planlagte antikkmessen høsten 2020.
Fotograf “Tore Myrstad” er ny sponsor for klubben og har bidratt med mange flotte
bilder til Vollraketten. Vi takker alle våre sponsorer som bidrar og gir oss muligheten
til å gi ut Voliraketten år etter år.

Som alle andre organisasjoner tufter idrettslaget på frivillig het, at medlemmer og
foreldre engasjerer seg i det frivillige arbeidet. Vi har mange ideer og tanker liggende
på blokken, og håper at flere melder sin interesse for å være med på nyskapn ing i
klubben og lokalmiljøet.

Vi vil takke alle ansatte, frivillige i verv, trener, oppmenn, foreldre, medlemmer og
andre bidragsytere på ulike områder i Voll IL. Takket være dere har vi fantastisk mye
å glede oss over, både på det sportslige og ikke sportslige planet i VoN IL også i dette
ekstra krevende og spesielle idrettsåret. Uten hver og ens støtte, bidrag og
engasjement ville ikke klubben vår vært mulig å drifte, Tusen Takk!

Med vennlig hilsen
Nina Bjørkelund
Leder Hovedstyret, VoN IL
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Turn

Tu rn

Styret:

Leder: Marit Irene Klüver Haugstad

Nestleder/ sekretær: Randi Maudal

Økonomiansvarlig: Linn Kathrine Høiland Sagerup

Dugnadansvarlig: Rune Gimre

Høsten 2019 startet Satto 5.-7. klasse og BBB 3.-4. klasse opp igjen med trening I
november deltok 10 turnere og 3 trenere på Turntreff for 5.-7.klasse i regi av
Sandnes turn. I desember hadde Salto og BBB oppvisning for foresatte og familie i
Voll hallen.

Våren 2020 startet opp med vanlig treninger for både Salto og BBB. Torsdag 12.mars
stengte samfunnet ned pga covid-1 9. Treningene ble avlyst på ubestemt tid. 2. juni
ble det igjen mulighet for å starte med trening med smittevernregler. Turnen inviterte
til en siste trening før sommerferien på Skyland trampoline park. 35 turnere og 2
trenere deltok.

Treningene har vært i VolIhallen tirsdager. BBB har hatt treningstiden 17.30- 18.30,
mens Salto har hatt treningstiden 19.00-20.30. Treningene starter opp med
oppvarming og styrketren ing. Hoveddeten har bestått av tre stasjoner, en med
trampett, en med «airtrack» og en med forskjellig annet utstyr.

Trenerne for BBB har vært lngeborg og Eilin. For Salto har Heinrich, Eilin og
Ingeborg vært trenere.

Styret har i løpet av perioden hatt flere styremøter. Våren 2020 har noen styremøter
og trenermøte utgått på grunn av covid -19. Vi har hatt jevnlig kontakt pr.mail og
meldinger. I oktober gjennomførte styret foreldremøte.

En av trenerne på Salto sa at han ville gi seg som trener etter sommerferien.
lngeborg og Eilin vil være trenere for Salto etter sommerferien. Styret håper å få med
to ungdommer som kan være hjelpetrenere på Salto.

På vegne av styret vil vi få takke alle dere som har vært med som trenere og foreldre
som på annet vis har bidratt med dugnad. Vi har et stort ønske om at vi ennå skal
kunne tilby turn som en av aktivitetene i Voll IL, og håper foreldre fortsetter å stille
opp sånn at vi klarer det. Det er mange kjekke kurs som det er mulig å delta på for de
som er interessert i å gjøre en innsats som trener hos oss.
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Høsten 2019

G

Trenere Salto Heinrich Gerhard
Eilin Gerhard
Ingeborg Roth

Oppmann Salto ingen
Trenere BBB Eilin Gerhard

lngeborg Roth
Oppmann BBB ingen

Våren 2019

Trenere Salto Heinrich Gerhard
Eilin Gerhard
Ingeborg Roth

Oppmann Salto ingen
Trenere BBB Eilin Gerhatd

lngeborg Roth
Oppmann BBB ingen

Barneidretten

Barneidretten 2020

I 2020 har Barneidretten hatt god aktivitet igjennom året, våren 2020 var disse
gruppene aktive, født 2014, født 2015 samt Foreldre og barn for 0-3 år. Her ble det
naturlig nok en pause under nedsteng ingen på deler av våren. På høsten har alle
grupper hatt god pågang, da bestod gruppene av født 2015, født 2016 som hadde
mellom 15-20 deltakere (maks 20 var tillatt pga. Korona) og de født i 2017 (her var
det en begrensing på 10 barn pga. de har med foresatte). Ingen av gruppen har
gjennomført bading i svømmehallen i 2020 mest pga. Korona situasjonen, det har
heller ikke vært aktivitet sammen med de andre 3 idrettsiagene som i normalår har 4
felles samlinger i løpet av året. Alle grupper har også hatt svært flinke og positive
frivillige som har ledet treningene, Voll IL takker disse for den flotte innsatsen de
legger ned hver uke.
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Fotball:

Styret:

Leder: Maren Bjørnsen (trakk seg våren 2020, daglig leder har ledet Fotbalistyret
resten av 2020)

A-lag: Jone Stangeland

Ungdomsieder: Gjermund Ødegård

Barneleder: Frode Moi

Banekordinator: Jørgen Reine

Dugnad/medlemsansvarlig: Paul Kroknes

2020 har vært et spennende og utfordrende år for fotbaligruppen i Voll IL.

Nye flotte mål er kommet opp på kunstgressbanen i Verdalen våren 2020.

På den sportslige siden så har 2020 mest vært preget av Korona situasjonen, A-laget
som skulle spille i 5. div. med Viggo Mølstre tilbake som hovedtrener fikk aldri startet
sesongen. Heldigvis fikk alle batne og ungdomslag spille kamper på høsten. Men
nesten alt av turneringer ble avlyst og selvfølgelig ingen reiser på treningsleir mm.

Det mest gledelige vi kan se i 2020 er en økning i ungdoms avd. med tanke på lag og
aktivitet, samt det ser ut som ungdoms avd. kommer til å styrke seg enda mer de
neste årene. Her har også Gjermund Ødegård kommet inn i styret som ny
ungdomsleder. En annen svært positiv utvikling er de aller yngste lagene som har
store kull med barn, her må vi få takke de frivillige rundt lagene som har startet opp
lagene og følger de tett hver uke.

Vi i fotballen er så heldig at vi har en gjeng med flinke ungdommer som alle har tatt
dommer kurs og dømmer kamper for Voll IL samt enkelte kamper for kretsen.

Med den begrensning det har vært på aktivitet i år har vi ikke fått utnyttet den nye
tribunen samt det nye bygget ved VolI Stadion slik vi hadde planlagt. Vi hadde også
flere planer for å gjøre A-lags kamper mer attraktive for publikum, men her ble det jo
ingen kamper i år.

En svært positiv sak var endringen av Tine Fotbaliskole sommeren 2020 til å foregå
på dagtid siste uken av sommerferien. Over 90 barn ble trenet av spillere på JR laget
i sportslig ledelse av Viggo Mølstre, disse gjorde en fantastisk jobb, noe
tilbakemeldinger fra barn og foresatte viste. Adm. stod for det praktiske rundt
fotbaliskolen samt lunsj servering, lotteri mm.
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På vegne av fotballen i Voll, vil jeg få rette en stor takk alle trenere, oppmenn,
dugnadsansvarlig, og foreldre for all den innsatsen dere legge i klubben, slik at vi har
muligheten til å ha så stort tilbud til alle i fotballen.

Tusen takk for et flott gjennomført år selv i en krevende tid.

Håndballen:

Leder: Kathrine Undheim

Nestleder/sportslig leder: Britt Fagerland

Utstyrs ansvarlig: Gunn Elisabeth Einarsen

Styremedlem: Einar Bjelland

I tillegg har vi nyttårsballkomite som består av: Einar Bjelland, lnga Skasheim, Rita
Cecilie Aarvik, Torunn Renate Bore, Britt Fagerland og Kathrine Undheim.

2020 startet med nyttårsball andre helgen i januar. Etter noen år med nedadgående
besøkstall fikk vi dessVerre noe av tidenes dårligste besøkstall i 2020. Komite har i
etterkant sett på endringer som må gjøres og vil komme sterkt tilbake med ett annet
arrangement med ett noe annerledes konsept.

Nytt styre overtar etter årsmøte i februar og har da bare noen mnd igjen av sesongen
2019/2020.

Det var planlagt avslutningsturneringer til Stord håndballfestival og cup i Kristiansand
for di yngste. Vi ble som alt annet rammet av Covid-1 9 og sesongen fikk en brå slutt
da alt stengte ned i mars. Ingen flere kamper for sesongen og ingen
avslutningstu rneringer.

Så startet påmelding til ny sesong hvor vi meldte på 17 lag fordelt på alder 6-år til
junior. For sesongen 2020/2021 ble damelaget lagt ned og vi gikk for å melde på lag i
U20 klassen i samarbeid med Klepp. Vi har hatt flere alderstrinn som har
samarbeidet med Klepp, J2007, J2006 og U20

Sesongen 2020/202 1 startet med covid-1 9 restriksjoner på treninger og kamper.
Haller ble ikke lenger fylt til randen av ivrige foreldre og lite salg i kiosk. Håndballen
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har måttet endte seg i takt med smittetall gjennom hele sesongen og hat fått spilt litt
kamper, før det ble stopp i alt seriespill. Det kan være tungt for både trenere og
spillere å holde motivasjonen oppe, men vi har enda ikke trukket noe lag som en
konsekvens av covid-19. Og alle har gjort en kjempejobb med å forholde seg til
retningslinjer som kommer fra regjeringen, FHI og NHF.

Det har heller ikke vært gjennomført noe store arrangement eller dugnader etter
nedstengningen i mars og vi krysser alt vi har for at 2021 skal bli bedre.

Nytt i 2020 var at Borehalten ved Bore Ungdomskule stod ferdig og vi har fått tildelt
treningstider, som flere lag i håndballen benytter seg av. Vi håper å kunne bruke
Borehallen til å gjennomføre kamper og etter hvert.

For styret

Kathrine Undheim
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Trenere/lagledere i Håndballen sesongen 2020/2021

G/J2013 J2009
Fred rik Vestnes

Trener Stig Penne Trener Undheim
Trener Tonje Bødal Lagleder Wenche Hetland
Trener Charlotte HavsØ Vigre
Trener Mariann Eik G2008
Trener Bente Penne Trener Kjersti Kulleseid

Elisabeth Serigstad
Lagleder Mariann Eik Lagleder Fossen
J2012

Hilde Hatteland
Trener Johnsen J2007/2008
Trener Ragnhild Byberg Trener Gina Vestnes Undheim

Hilde Hatteland
Lagleder Johnsen Lagleder Stian Windsland

G2011 G2006
Trener Helge Ole Søllesvik Trener Stig Penne
Trener Anders Johansen Trenet Helge Ole Søllesvik
Trener Kim R. Heggvold Trener Anders Johansen
Lagleder Nina Bjørkelund Lagleder Nina Nordmo

J2006
J2010 Trener Maten Fagerland Olsen
Trener Kathrine Undheim Lagleder Kristin Lyse
Trenet Mariann Eik Lagleder Kristine Solbakke
Lagledet Kathtine Undheim

G2005
G2009/10 Trenet Audtius Talacka
Trenet Raymond Kråkenes Trenet Eli Kydland
Ttener Sïgve Bore Ttener Oddvar Di Lotenzo
Lagledet Sigve Bore Lagledet Torunn Renate Bore

J20

Ttener Audtius Talacka
Lagleder Britt Fagerland

G
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Regnskap 2020 (se vedlegg)

1. Hele idrettslaget
2. Hovedstyret foreslår å overføre eventuelle overskudd fra lagkontoer til

egenkapital på de enkelte lag. Eventuelle underskudd blir dekket av det
aktuelle lagets egenkapital.

• Budsjett 2021 (se vedlegg)

Hele idrettsiaget

• Medlemskontingent 2022

Ingen forslag til endringer.

0-3 år 500,-
4-7 år 800,-
8-12 år I 200,-
13 tom 17 år -- studenter I 450,-
Senior I 950,-
Familiemedlemsskap 2 900,-
Støttemedlem 300,-
Verv 100,-
Mosjonist Halv kontingent av senior

• Organisasjonspian

Ingen forslag til endring

• LovforVoIIIL

Følger ny lov fra NIF fra 2020
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Forslag fra Hovedstyret

1. Bytte av kunstgress på fotbalibanen i Verdalen inkl. ny utstyrsbod og nytt
kunstgress i balibingen. Styret anbefaler Arsmøtet å godkjenne fremviste planer og
budsjett for bytte av kunstgress i Verdalen (se vedlagt bud.).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Styret ber Årsmøte vedta forslaget om oppdatering og ombygging av kafe og
møterom i VolIhallen til ny kafe og treningsrom. Se ved lagte planer og budsjett.

Forslaget ble ikke vedtatt. Avstemm ingen viste 8 mot og 8 for forslaget fra
styret.

• Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

• Valg

Valg gjort etter innstilling fra valg komiteen.

Hovedstyret:

Leder

Styremedlem (Nestleder)

Styremedlem (Økonomiansvarlig)

Styremedlem (Utdann ingskontaktlBarn)

Styremedlem (Anleggsansvarlig)

Styremedlem I (Turn)

Styremedlem (Fotball)

Styremedlem I (Håndball)

Andre valg (se vedlegg):
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Varamedlem AU/HS
Styremedlemmer avd.
Revïsor/Kontrotlkomite
Valgkomiteèn

Signatur:

7JJ&k
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