
ÅRSMØTE VOLL IL 1003.22

VolIhallen kl 18:00

• Åpning
• Godkjenne de stemmeberettigede. ok
• Valg dirigent. Fridtjov Helland
• Valg av sekretær. Helge Haugen
• Valg av 2 representanter til å skrive under moteprotokoll. Gjert Gjertsen og

Johan Ølberg

• Godkjenne innkalling. Godkjent
• Godkjenne saksliste. Godkjent
• Godkjenne forretningsorden. Godkjent
• Årsmelding
• Regnskap 2021
• Forslag om disponering av overskudd
• Forslag fra Hovedstyret
• Innkomne forslag

• Medlemskontingent 2023
• Budsjett 2022
• Organisasjonsplan
• LovforVolllL
• Valg
• Utmerkelse
• Avslutning
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FORRETNINGSORDEN

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

2. Deltakerne sine rettigheter
Alle som er over 15 år, med betalt medlemskontingent har full tale-, forslag- og
stemmerett. Med betalt medlemskontingent menes enten medlemskap for året
som er gått eller det påfølgende idrettsåret som kommer.

3. Frister og fremming av forslag
3.1 Fristen for å foreslå saker til behandling, unntatt uttalelser, er 14 dager for
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, jf vedtektene §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 inn legget.
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 håndsopprekning. 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
samme plass går den med færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av
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kandidatene får mer enn halvdelen av de avgitte stemmene. Ved like mange
stemmer til hver kandidat blir det omvalg, og deretter loddtrekning dersom det
fremdeles står likt.

6. Årsmoteprotokoll

Årsmøteprotokollen skal inneholde

• Oversikt over motedeltakerne, 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.

ÅRSMEDLING ARBEIDSUTVALG/HOVEDSTYRET

AU har bestått av følgene personer

Leder:
Nestleder:
AU medlem:
AU medlem:

Nina Bjørkelund
Raymond Kråkenes
Gunn Elisabeth Einarsen
Mette Erga

AU medlem:
AU medlem:

Janka Salte
Maren Bjørnsen

Hovedstyret har bestått av følgende personer i tillegg til AU

Fotball:
Tu rn:
Håndball:

Daglig leder har fungert som leder
Daglig leder har fungert som leder
Marit Irene Klüver Haugstad

Det er i 2021 avholdt 2 AU møter og 2 HS møter i tillegg til møter som er gjennomført
på e-post pga. Korona restriksjoner.

UTMERKELSER

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

Innsatspokalen for 2021 ble tildelt:
Stig Penne
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Æresmedlem:

Johann Sørbø, Martin E. Stangeland, Terje Ree, Morten Rasmussen, Johann Ølberg,
Rolf Mjølhus, EIvarL Lauvlund, Rasmus L. Hole og Jan Harald Damsgård

AU/Hovedstyret
Årsmelding på vegne av Hovedstyret 2021

Nok et idrettsår har vært preget av covid-1 9, med nedstengning, karanteneregler og
restriksjoner; planlagte aktiviteter ikke har kunnet bli gjennomført, mens andre
aktiviteter har vært sterkt preget med inngripende tiltak. Selv om vi med tiden har blitt
både vant til og flinke til alle innstramningene, kjentes det godt å endelig kunne slippe
helt opp - kjekt å se at barn, unge og voksne kan kose seg med trening, kamper og
andre aktiviteter i regi av Voll IL.

AU/Hovedstyret

Første delen av idrettsåret 2021 gikk uten at klubben hadde et fungerende
Hovedstyre på plass. Det måtte flere forlengende årsmøter til, for valget av
hovedstyret og årsmøtet 2020 var endelig. AU som ble valgt, hadde 6 medlemmer -

det vil si at arbeidsutvalget har fungert med motende vara.

Det har vært et velfungerende styre, som har jobbet godt utover høsten og nå på
nyåret. 1januar gjennomførte vi en strategisamling, som var både effektiv og
produktiv. Hovedstyret gikk inn for å sette strategisamling opp som fast arbeidsform
en gang per januar, for behandling av større saker til det aktuelle kommende
årsmøte.

Personal

I administrasjonen er vi heldige å fremdeles ha med oss daglig leder Helge Haugen.
Etter sommeren takket Kurt Bore for seg som driftsleder i klubben, kanskje er vi
heldige å se mer til ham i andre anledninge i regi av Voll IL.
Feiende inn kom i stede Tore Kåstad og overtok driftsleder rollen, etter våre alles
kjære Kurt Bore troppet av. Det var store sko å fylle, men Tore har skodd seg bra
allerede fra første stavtak. Tore er kjent for mange i lokalmiljøet, og et godt tilskudd til
klubben.

Ettersom covid-1 9 også har preget idrettsåret 2021, med alle sine smitteverntiltak og
restriksjoner, har det dessverre fått følger for muligheten til gjennomføring av flere
planlagte aktiviteter i klubben. Det var ikke mulig å gjennomføre hverken antikkmesse
våren 2021 eller julemesse/juletrefest 2021, og heller ikke nyttårsball 2022.

Anlegg

Sommeren 2021 renoverte vi anleggene våre ved skolene i Verdalen, med nytt
dekke både i ballbingen og på den store gressmatta. Vi er stolte over at våre
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fotballbaner går foran som godt eksempel, med gode tiltak knyttet til miljovern og
hensyn til om liggende omgivelser, dette blir lagt merke til i resten av regionen.

I skrivende stund jobber driftsleder Tore Kåstad med oppføring av utstyrsbod i
tilknytning til banen i Verdalen.

I hallen jobbes det også med oppgraderinger med et treningsrom i tidligere kafé
område.

Økonomi

Voll Idrettslag har en lang tradisjon med god økonomistyring, også nå har daglig
leder og økonomiansvarlig Helge Haugen seilt skuta vår med sto dig kurs gjennom
pandemien - men det er ikke bare Covid-1 9 som rammer økonomien for tiden. I
tillegg har stromkrisen vært en ekstra belastning, men Voll IL har rygg til å bære
belastningen tross noen justeringer qg tilpasninger som klubben har måttet foreta

- seg. Det har heldigvis ikke vært nødvendig å permittere noen ansatte dette året, det
er vi glade for.

Daglig leder Helge Haugen har som sagt gjort en formidabel jobb med å loset oss
med stødig kurs så langt i pandemien. Han har et blikk for enhver mulighet, som kan
gi støtte og inntjening til klubben. Driftsledere Kurt Bore og Tore Kåstad har også
vært gode bidragsytere i sponsorarbeidet, som igjen gjenspei ler seg i klubbens
økonomi.

Tross perioder med strenge smiffeverntiltak, har det likevel vært mulig å gjennomføre
flere aktiviteter i sponsor programmet. 1juni ble det gjennomført en begivenhetsrik tur
med veteranbåten Karolina fra Sandnes til Mosterøy. I august gikk turen med båt ut
til Feistein Fyr, med god mat og foredrag for våre sponsorer. Ellers har det vært
sponsorfrokost på Bryne Kro & Hotell. Daglig Leder Helge Haugen og den gang
driftsleder Kurt Bore har utgjort et godt team i både planlegging og gjennomføring av
årets sponsorprogram.
Vi takker våre sponsorer som villig stotter klubben vår tross den økonomisk krevende
situasjonen mange bedrifter opplever å stå i.

Me handle lokalt - å oppfordre dæg te å jær de sama!
Vollkortet er fremdeles en viktig inntektskilde med 100% inntjening til klubben.
Vollkortet er blitt en fin tradisjon, som er bra både for klubb og våre lokale
samarbeidspartnere. Nytt Vollkort blir sluppet første uke i mars 2022.

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

A-Iaget har dette året fått trent en del mer enn forrige sesong, særlig høsten 2021, de
holder seg i 5. divisjon.
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Kamp-aktiviteten har dessverre også dette idrettsåret blitt redusert på alle lag i
samtlige grupper, grunnet covid-1 9 restriksjoner, vi håper på mer aktivitet i idrettsåret
2022.

Vollraketten 2021 ble utgitt i oktober i forkant av den aktuelle antikkmessen - takk til
alle sponsorer som gjør det mulig for oss å gi ut Vollraketten år etter år.
Det er gledelig å kunne meddele at vi nå har anskaffet vår egen maskot i klubben,
som heter “Vollraketten”. Denne vil bli å se under ulike arrangement og aktivitet i regi
av klubben.

Idrett og aktivitet i klubben er tuftet på frivillighet, vi er avhengig at medlemmer og
foreldre engasjerer seg i det frivillige arbeidet. Det er et kjekt og tilfredsstillende
arbeid å drive klubben videre til nye høyder. Vi har mange tanker og ideer for
fremtiden og håper flere melder sin interesse for å være med på nyskapning i klubb
og nærmiljø.

Vi i hovedstyret ønsker å rette en stor takk til alle ansatte, frivillige i verv, trener,
oppmenn, foreldre, medlemmer og andre bidragsytere på ulike områder i Voll IL.
Hver og ens bidrag er like viktig, for at klubben skal kunne fungere så bra som den
gjør. Vi har utrolig mye å glede oss over i klubben, både på det sportslige og ikke
sportslige planet, Tusen Takk!

Med vennlig hilsen
Nina Bjørkelund
Leder Hovedstyret, Voll IL

Godkjent av Årsmøtet med disse kommentarene:
Ønske om at antall medlemmer fordelt på alder og grupper kommer med i
Årsmeldingen.
Ønske fra Årsmøtet at styret oppretter en mai for all lag hvordan de skal skrive en
Årsmelding.

Turn
Turn 2021

Styret:

Leder:

Medlem: Rita Iren Arnøy

Medlem: Eva Karin Vagle

Turnen hadde utfordringer våren 2021 med ventelister på barn som ønsket å
begynne på Turn i Voll IL. Dette blant annet pga. restresksjoner på maks 20 barn pr
gruppe pga. Korona regler og få trenere. Turn trenerne som var våren 2021 sluttet til
sommeren for å reise på skole. Vi takke de for en flott innsats over flere år. Heldigvis
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fikk vi inn nye trenere fra sommeren 2021 noe som også resulterte i at alle som
ønsket å begynne med turn på høsten fikk plass. Turn gruppen har hatt en flott
utvikling de siste årene med en betydelig økning i antall turnere.

Barneidretten:

Barneidretten 2021

I løpet av året har Barneidretten økt fra 3-4 grupper, alle barn fra 0 år til skolealder
har hatt muligheten til å trene, enten i VolIhallen, Bore idrettshall eller i skolen sin
gymsal. Barneid retten blir ledet av engasjerte foresatte som gir barna en myk og
tilpasset start på det å være med i organisert idrett. Korona har selvfølgelig også vært
en utfordring med tanke på antall pr gruppe og smittevern. Men de frivillige og
foresatte har stått på slik at aktiviteten har nesten vært som normal. De eldste
gruppene har denne høsten også fått prøvd seg i bassenget på skolen.

Fotball:

Styret:

Leder:

A-Iag: Jone Stangeland

Ungdomsieder: Gjermund Ødegård (har også deltatt på HS møter som fotball rep.)

Barneleder: Frode Moi

Banekordinator: Jørgen Reine

Dugnad/medlemsansvarlig: Paul Kroknes

2021 har vært et spennende år for fotbaligruppen i Voll IL.

Det er god driv i fotball avdelingen i Voll IL, med tilbud fra 4-5 år til A og B lag i senior
klassen. Sesongen 2021 ble veldig begrenset på våren, mens høsten ble mer som
normal med kamper og enkelte turneringer. Spesielt er det gledelig å se at barnelag
starter opp hvert år når de nærmer seg skolealder. Ungdoms avdelingen vokser
også, med flere lag enn det som ofte har vært tilfelle i Voll IL. Jentefotballen har vi en
utfordring med frafall når de kommer opp i ungdoms alder, men vi har mange ivrige
jentespillere i barneavdelingen. Hele 3 fotballskoler har vi klart å gjennomføre på Voll
stadion dette spesielle året. Veldig bra påmelding til Tine fotballskole, som også i år
gikk over 4 dager på dagtid før skolestart. Ungdoms fotballskole med svært
kvalifiserte trenere ble arr. over 3 dager i august, med god deltakelse. Her var det
svært god kvalitet over treningene ledet av Owe Salvesen fra Klepp Damelag og vår
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egen Viggo Mølstre. På høsten fikk vi gjennomført en Nederlandsk fotbaliskole, her
kom Eddie van Schaick, som har mange års erfaring med å trene barn og unge over
hele verden, spesielt i Ajax fotball klubb, sammen med sin Norske venn Owe
Salvesen. Dette ble en veldig spennende helg, og nok stas for de som deltok å få
muligheten til å bli trent av så kompetente trenere. Vi ønsker å videreutvikle dette
samarbeidet med Owe og Eddie til også å heve trener kompetansen blant trenere i
Voll IL. Høsten 2021 ble en ny epoke i fotballen i Voll IL, da åpnet et splitter nytt
idrettsanlegg i Verdalen. Med nytt kunstgress på fotballbanen og i balibingen i tillegg
til store oppgraderinger på og rundt banene. Nå er det tilpasset for publikum på
kunstgressbanen, og med ny stor utstyrs bod vil vi ha gode lagringsmuligheter for
fotballutstyr (i tillegg til varmestue/liten kiosk). Det er bare til å konkludere med at
fotballen i Voll IL har svært gode fasiliteter på Voll og i Verdalen. Dette tror vi vil
skape mye god aktivitet og god rekrutering, i tillegg tU mindre frafall, i årene som
kommer.

Håndballen:

Håndball Årsmelding 2021
Leder: Kathrine Undheim, våren 2021

Marit Irene Klüver Haugstad, høsten 2021

Nestleder/ sportslig leder: Britt Fagerland, våren 2021

Utstyr ansvarlig: Gunn Elisebeth Einarsen, våren 2021

Styremedlem: Einar Bjelland

Styremedlem: Charlotte Havsø Vigre, høsten 2021

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

Året 2021 startet med covid-1 9 restriksjoner på treninger og kamper. I midten av
mars ble alle kamper avlyst ut sesongen. Håndballcup i Kristiansand og andre
turneringer ble avlyst.

Det ble heller ikke gjennomført noen store arrangementer eller dugnader våren 2021.

I mai startet påmelding til ny sesong hvor vi meldte på 10 lag fordelt på alder 6 år til
16 år. For sesongen 2021/22 ble junior laget lagt ned. Senere har J 2012, G 2009/10
blitt lagt ned. Spillerne på J 2007 gikk over til Klepp. J 2006 fortsetter samarbeidet

side 8



med Klepp. Høsten 2021 startet det opp med lag for J/G 2015, J/G 2014 og et
damelag.

Nytt styre overtok etter ekstra ordinært årsmøte 17. juni 2021. Styret består av 3
medlemmer. Siden juni har styret hatt noen styremøter. Utenom det har det vært
jevn lig kontakt på mail og meldinger. I september gjennom førte styret et
trener/oppmann møte.

Sesongen 2021/22 startet med at covid-19 restriksjoner ble opphort. Treninger
kamper kunne fungere slik det gjorde før mars 2020. I midten av desember ble
igjen innført covid-19 restriksjoner. Alle kampaktivitet ble stoppet og treningene
igjen gjennomføres med begrensinger.

og
det
måtte

På vegne av styret vil vi få takke alle trenere, lagledere, og foresatte for all den
innsatsen dere legger i klubben slik at vi har muligheten til å ha et godt tilbud til alle i
håndballen.

For styret Marit Irene Klüver Haugstad

Trenere/ lagledere i håndballen sesongen 202 1/22

G/J2015 J2009
trener Silje Fagerland Trener, h 2021 Fredrik Vestnes

Olsen — Undheim
trener Sina Asheim — Trener/lagleder Kathrine Undheim
lagleder Ragne Kjøllesdal —

lagleder Sunniva Penne G 2008
Nygård —

Trener Kjersti Kulleseid
G/J 2014 — trener Knut Henrik Kulleseid
Trener/lagleder Espen Horpestad — lagleder Elisabeth Fossen
trener Dan Stian Johnsen —

trener Anette Horpestad — G 2006
trener Stig Penne

G 2013 — trener Helge Ole Søllesvik
trener Stig Penne — lagleder Anders Johansen
trener Bente Penne —

trener/lagleder Tor Stian Kjøllesdal — J 2006
trener Tom Zackharski

J 2013 — lagleder Ørjan Tunge Lund
trener Tonje Bødal —

trener Charlotte Havsø G 2005
Vigre —

trener/lagleder Mariann Eik — trener Audrius Talacka
trener Eli Kydland

G 2011 — lagleder Torunn Renate Bore
trener Nina Bjørkelund —

Trener/lagleder Helge Ole Søllesvik —

trener Kim R. Heggvold —
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G

trener Anders Johansen
J 2010
Trener! Kathrine Undheim
lagleder —

trener Mariann Eik —
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Regnskap 2021 (se vedlegg)

1. Hele idrettslaget + eget for kunstgress prosjektet i Verdalen
2. Hovedstyret foreslår å overføre eventuelle overskudd fra Iagkontoer til

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

Godkjent med de kommentarer som står i revisorrapporten.

Budsjett 2022 (se vedlegg)

Hele idrettslaget

Godkjent

• Medlemskontïngent 2022:

500,-
800,-

1 200,-
i 450,-
i 950,-
2 900,-

300,-
100,-

Forslag 2023:

Justering av pris:

550,-
850,-
1300,-
1550,-
2050,-
3050,-
300,-
100,-

Ingen forslag til endring. Skal speiles mot ny lov til neste Årsmøtet i 2023.

• 0-3år
4-7 år
8-12 år
13 tom 17 år + studenter
Senior
Familiemedlemsskap
Støttemedlem
Verv
Mosjonist Halv kontingent av senior

Enstemmig godkjent.

• Organisasjonspian

Halv kontingent av senior
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. LovforVoNlL

Følger ny lov fra NIF fra 2022

Styret vedtok ny lov på styremote datert 5.2.2022
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Forslag fra Hovedstyret

1. Hovedstyret ber om mandat til å endre den økonomiske modellen i Voll IL, i trå
med hovedstyrets forslag datert 5.2.2022. Gjeldene fra 1.1.2023. Se vedlegg 1.

Forslaget ble stemt ned med 10 mot 9 stemmer.

• Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

• Valg

Hovedstyret:

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Andre valg (se vedlegg):

Varamedlem AU/HS
Styremedlemmer avd.
Revisor/kontrollkom ite
Valgkomiteèn

Se eget vedlegg

Nina Bjorkelund

Raymond Kråkenes

Gunn Elisabeth Einarsen

Mette Erga

Kurt Bore

(Turn)

Gjermund Ødegård (Fotball)

Marit Irene Haugstad (Håndball)
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Vedlegg 1

HS STRATEGISAMLING 05.02.2022

Forslag til endrïng av den økonomiske modellen i Voll Idrettslag

1. Alle inntekter i regi av Voll IL går til klubb i sin helhet.
2. Avd. setter opp budsjett for utgifter pr år (utstyr, lønn til trenere og sportslige

utgifter), så blir budsjettene slått sammen med hovedstyrets budsjett, slik at
det blir et budsjett for hele idrettslaget. Avd. får disponere vedtatt avd.
budsjett.

3. Gruppestyrene bestemmer turneringene. Ved endring vedtar gruppestyrene
endringen og søke AU for endelig vedtak. Idrettsiaget dekker alle nødvendige
utgifter til avd. og lag for å gjennomføre sesongen, som baller, utstyr, drakter
ol. Idrettslaget dekker påmeldingsavgift for opptil 3 cuper pr lag pr år. Max pris
prturnering kr 1500,-

4. Det blir ikke anledning å ha lagkasser i regi av Voll IL. Hvert lag kan opprette
egen “sperrekonto” i egen regi, uavhengig av Voll iL, hvor nåværende beløp
kan overføres til - dersom spare-målet er øremerket. De lagskonti som har
gjenstående beløp på nåværende konto pr 31.12.2022, vil gjenstående beløp
bli overført i sin helhet til klubb etter dato

5. Lag trenger ikke betale inn til styret/avd. Slik det før har vært med 2500/3000
kr pr år.

6. Det er bare idrettslaget som kan selge reklameskilt eller logo på Voll IL drakter
og klær. Eksisterende skilt reklame cl. som lag i dag får 50% av inntekter fra,
overføres i sin helhet til idrettsiaget fra 01.01.2023. Lag kan i egen regi kjøpe
inn egne overtrekks klær.

7. Lag som skal på turneringer med egenandeler eller kjøpe inn overtrekk ol. kan
skaffe inntekter for å dekke deler eller hele dette beløpet, ved å gå dugnad
utover fastsatte vakter enhver er forventet å gå for idrettslaget hvert år - for så
å sette inn på “sperrekonto”. Lag kan selv søke Lyse Spirer sitt gavefond eller
få gave fraegen arbeidsgiver - det tillates ikke å trykke gave givers Logo på
klubbdrakter og klær.

8. Hvert aktivt aktiv skal stille på dugnad for idrettsiaget i min. 5 timer pr år.
Dugnad blir primært på arr. i idrettslagets regi eller oppgraderinger av anlegg.

9. Det er idrettslaget eller avd. som kan søke gavefond i Voll IL regi. Det er ikke
mulighet for å bruke for eksempel Coop drakter ol. i kamp.

10. Inntekter fra alle arr. i Voll IL går inn til idrettslaget (Nyttårs ball cl.). Det er kun
idrettslaget som kan arr. inntektsbringende arr. i Voll IL regi/på Voll IL anlegg
(dersom annet ikke er avklart i styret).

11. Det er ikke mulig å kjøpe inn klær fra andre leverandører enn idrettslagets
leverandør. Lag og avd. skal respektere samarbeidsavtaler idrettsiaget har
med leverandører/kunder og følge de.
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Valg:

Verv Hvor Valg 2022 Kommentar valg 202

Leder Arbeidsutvalg / HS Nina Bjørkelund i år ny
Nestleder Arbeidsutvalg / HS Raymond Kråkenes Ikke på valg
Styremedlem Arbeidsutvalg / HS Mette Erga Ikke på valg
Styremedlem Arbeidsutvalg / HS Gunn Elisabeth Einarsen Ikke på valg
Anleggsansvarlig Arbeidsutvalg / HS Kurt Bore 2 år ny
Sekretær (DL) Arbeidsutvalg / HS Helge Haugen
Varamedlem Arbeidsutvalg / HS i år
Leder Fotball GjermundØdegård Zårny
Medlem Fotball Jørgen Reine i år gjenvalg
Senior ansvarlig Fotball Jone Stangeland i år gjenvalg
Dugnadsansvarlig Fotball Paul Olav Kroknes i år gjenvalg
Barneleder Fotball Fràde Moi i år gjenvalg
Ungdomsieder Fotba III Ikke på valg
Leder Turn 2årny
Nestleder/sekretær Turn Rita Arnøy Ikke på valg
Dugnadsansvarlig Turn Eva Kariin Vagle Ikke på valg
Økonomiansvarlig Turn Kjetil Undem 2 år ny
Barneidrett Turn/Barneidrett
Barneidrett Turn/Barneidrett
Økonomiansvarlig Håndball 2 år ny

Håndball 2 år ny
Ansvarlig Håndball Marït Irene Haugstad Ikke på valg

Håndball 2 år ny
Materialforvalter Håndball Charlotte Havsø Ikke på valg
Leder Utmerkelseskomite Fridtjov Helland i år gjenvalg
Styremedlem Utmerkelseskomite Inga Skasheim Ikke på valg
Styremedlem Utmerkelseskomite Jo Andre Rasmussen Ikke på valg
Kontrolikomite Kontrollutvalg Johan Ølberg i år gjenvalg
Kontrolikomite Kontrollutvalg Arve Hodne i år gjenvalg
Leder Valgkomite
Medlem Valgkomite
Medlem Valgkomite
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