
ÅRSMØTE VOLL IL 20.02.20

• Åpning

Nina åpnet Årsmøte

• Godkjenne de stemmeberettigede

Alle deltakere er stemmeberettiget

• Valg dirigent

Fridtjof Helland ble valgt

• Valg av sekretær

Helge Haugen ble valgt

• Valg av 2 representanter til å skrive under moteprotokoll

Maren Bjornsen og Frode Moi ble valgt.

• Godkjenne innkalling

Godkjent uten kommentarer

• Godkjenne saksliste

Sakslisten følger Lov av NIK, godkjent

• Godkjenne forretningsorden

Godkjent uten kommentarer

• Årsmelding

Dirigent leste opp utdrag fra Hovedstyrets og avdelingers Årsrapporter

Alle Årsmeldinger ble enstemmig godkjent men med kommentarer.

Turn kommentar: Få med navn på trenere på Dame og Herreturnen + en Årsrapport
fra disse gruppene.

Annen kommentar: Få med en oversikt på trenere og lagledere i Voll IL til hvert
Årsmøte år for år. Legges på nettsiden sammen med Årsmeldinger fra lagene.
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Regnskap 2019

Enstemmig godkjent. Se vedlagt revisor rapport.

• Forslag om disponering av overskudd

Enstemmig godkjent

• Forslag fra Hovedstyret

• Innkomne forslag
• Medlemskontïngent 2020

• Budsjett 2020

• 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 før
årsmøtet, jf. vedtektene § 13.2. Denne fristen gjelder også endringsforslag til
vedtektene. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er tïl 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 i 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 loddtrekn ing dersom det’
fremdeles står likt.

6. Årsmoteprotokoll

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

Leder:
Nestleder:
Økonom iansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Utdanningskontakt:

Nina Bjørkelund
Raymond Kråkenes
Vidar Guggedal
Tommy Gimre
Kathrine Undheim

Maten Bjornsen
Hilde Hatteland Johnsen
Marit Irene Klüver Haugstad

Det er i 2019 avholdt 12 AU møter og 8 HS møter

UTMERKELSER

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

lnnsatspokalen for 2018 ble tildelt:
Heinrich Gerhard

Æresmedlem:
Johann Sørbø, Martin E. Stangeland, Terje Ree, Morten Rasmussen, Johann Ølbetg,
Rolf Mjølhus, Elvart Lauvlund, Rasmus L. Hole og Jan Harald Damsgård

lnnsatspokalen 2019 ble tildelt:
Viggo Mølstre

Hovedstyret har bestått av følgende personer i tillegg til AU

Fotball:
Håndball:
Turn:
Barneidrett:
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AU/Hovedstyret

Enda ett Idrettsår er over. Året som har gått har bydd på nyskapning og utvikling på
flere nivå.

Blant de tillitsvalgte i AU/HS har vi hatt noe frafall ila året. Utdanningskontakten i AU
valgte å tre tilbake kort tid etter forrige årsmøtet, på høsten måtte dessverre også
håndballeder kaste inn håndkleet, Britt Fagerland har siden vært fungerende
håndballeder.

Ved forrige årsmøte ble ikke ny barneidrettsieder valgt, siste tiden er dermed
barneidretten blitt drevet under turnen ved hjelp av administrasjonen. HS har heller
ikke hatt vara i året som er gått. Dette har ført til at vi har vært avhengig av godt
oppmøte blant de gjensittende tillitsvalgte, for å kunne ha beslutningsdyktige møter.
Med god fleksibilitet, elektroniske hjelpemidler og plattformer for å fatte viktige
beslutninger, har vi klart dette på en utmerket måte.

Personal
Det har vært 100% utskiftning i administrasjonen i året som er gått. Brit-Helen Kvål,
som har vært Daglige Leder og Voll ILs solide fjelirygg i en årrekke, valgte å søke
nye veier og nye utfordringer. Det samme gjorde Driftsleder Geir Arne Skjæveland,
Sponsoransvarlig Janka Salte og Renholdsansvarlig Gerd Sveinsvoll. Vi takker dem
alle for deres innsatts og bidrag til klubben, vi er heldig som har hatt dem med på
laget.

Nytt mannskap i administrasjonen er Daglig Leder Helge Haugen, og Driftsleder Kurt
Bore. Sponsoransvaret ligger nå til Daglig Leder, med god delegering til Driftsleder
etter behov. De jobber begge 100%, og har allerede funnet tonen og gode løsninger
for de nye rollefordelingene. Begge er godt i gang med nyskapning i klubben på flere
nivå. Noe som kan nevnes er aktivitetsdag i høstferien, eget sponsorprogram for
sponsorer i Voll IL, torsdagslunsjen for nye og gamle med tillitsverv i klubben, HO
laget, sener kommer også håndballskole og fotballskole, samt IFO
tid rettsfritidsordning).

Ettersom vi ikke lenger hadde renholder i klubben, valgte styret å gå inn for å «leie
inn tjenesten». Daglig Leder har forhandlet frem en god avtale med rengjøringsbyrået
WEDA, som nå står for renholdet i klubben. Styret valgte å gå inn for denne
løsningen, ettersom dette var kostnadsbesparende for klubb, samt fordelene det
bringer ved at ett firma må stå for kvaliteten.

Økonomi
Økonomisk går det veldig godt i idrettslaget. Til tross for store investeringer på
anlegg, og alt går som vi håper, er fremtidsutsiktene at alt lån er nedbetalt omkring
sommeren 2020. Dette inkludert det siste prosjektet, tribunen til Nye Voll Stadion.
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Bore Skule er fremdeles leietaker i hallen på dagtid, kontrakten går frem til ny
idrettshall står klar i Verdalen, trolig høsten 2020.

Daglig leder og Driftsleder har tatt styring for vårens antikkmesse, samt utstillerne til
denne. Det gjør at Voll IL ikke trenger å leie inn personell til denne jobben (Ett
forslaget som lå på bordet, etter Ole Bent Nese meldte sin fratreden fra komiteen
etter høstens messe). Helge og Kurt har mestret disse nye oppgavene og ansvaret
på en meget tilfredsstillende måte, utstillerne for vårens messe er allerede på plass.
Vi takker Ole Bent Nese for lang og god tjeneste som utstilleransvarlig i
messekomiteen, og resten av messekomiteen. Vi retter også en takk til alle
medlemmer, foreldre og frivillige som stiller på vakter, kakebaking, rigging og bidra
på alle måter for at messa stadig kan bli en suksess. Antikkmessa i Voll IL er attraktiv
og prioriteres av utstillerne, den er av god kvalitet og det er vi stolte av.

Vollkortet har vært en suksess og er en viktig inntektskilde med 100% inntjening til
klubben, hvor ingen eksterne aktører mottar prosenter av salget. Volikortet er bra
både for klubb, og våre lokale samarbeidspartnere, og er blitt en tradisjon for
klubben. Nytt Volikort blir sluppet første uke i mars 2020. Me handle lokalt - å
oppfordre dæg te å jær de sama!

Høsten 2019 ble det startet opp et helt nytt ferskt sponsorprogram i regi av Daglig
Leder. Sponsorprogrammet består av sponsorsamlinger med frokost, hvor våre
sponsorer er inviter, med litt faglig innhold og muligheter for sponsorene selv å
presentere eget virke og bidra til erfaringsutveksling. Det er lagt opp til sponsortur
omkring en gang i året. Sponsorer har gitt mye positiv tilbakemelding på dette
programmet og turen for øvrig. Programmet har allerede bidratt til flere bedre, samt
nye, samarbeidsavtaler.

Det store Julelotteriet i 2019, var av fornyet variant. En stor takk til Tore Kårstad som
stilte opp på kort varsel, med sine Facebook snutter.

Sportslig
Voll IL tilbyr fotball, håndball, turn og barneidrett til sine medlemmer. Videre har vi
nylig startet opp trening innenfor tilrettelagt idrett (HC — lag). Dette tilbudet er i
samarbeid med Klepp kommune og ett lavterskeltilbud til alle i nærmiljøet uavhengig
om de er medlem i klubben eller ikke.
Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling i klubben i form av nye muligheter og tilbud.

I høst hadde vi åpen dag ved skolens planleggingsdag, det var stor suksess, dette
tilbudet ønsker vi å opprettholde ved flere kommende planleggingsdager. I
Vinterferien ønsker vi å tilby håndballskole ett par dager. Det ligger også ideer på
bordet for både sommerferie og hostferie. Det blir spennende å se hva
administrasjonen ender opp med.
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Når byggearbeidet er ferdig ved Bore Skule, har vi tanker om å starte opp IFO
(idrettsfritidsordning) for barn på mellomtrinnet.
Som alle andre organisasjoner tufter idrettsiaget på frivillighet, og 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 nyskapning i
klubben og lokalmiljøet.

Noen lag er lagt ned, og noen lag er kommet til. For lag som er lagt ned, jobbes det
kontinuerlig med å skaffe tilbud i klubben for gjenværende spillere. Hovedstyret har
lenge vært bevisst på utfordringen omkring det å holde på spillere i
ungdomsklassene. Dette er også noe av årsaken til at hovedstyret har valgt å bistå
gruppestyrer med innleide trenere noen timer i uken, på lag med størst utfordringer.
Dette for å styrke tilbudet og gjøre det bedre rystet og mer attraktivt. Å beholde
ungdommen i klubben har vært en tøff oppgave, og hovedstyret ønsker å ta en enda
større del av dette ansvaret og styrke disse alderskiassene.

Hovedstyret jobber fremdeles med å løfte A-laget i klubben, og utvikle A-laget som
konsept. Dessverre har vi rykket ned til 5. divisjon i kommende sesong, men til
gjengjeld gir det muligheter for mye seiere i året som kommer. Vi håper å se mange
engasjerte tilskuere til lagets fremtidige hjemmekamper.

Vollraketten 2019 ble gitt ut før høstens Antikkmesse. Det strukturelle arbeidet
omkring Vollraketten er nå lagt til administrasjonen, vi har dermed bedre kontinuitet
på Vollrakketen og arbeidet omkring den. Vi takker alle våre sponsorer, som bidrar
og gir oss muligheten til å gi ut Vollraketten år etter år.

Anlegg
Våren 2019 ble den nye stadion med nytt kunstgress realisert, høsten 2019 stod
også tribunen ferdig. Vi takker Raymond Kråkenes, som har vært drivkraften bak og
leder for hele prosjektet. Uten ham ville prosjektet fremdeles vært på
planleggingsstadiet. Vi vil også takke banekomiteen, fotballstyret, alle frivillige,
medlemmer, sponsorer og andre engasjerte for alle timene som er lagt ned i dette
arbeidet.
Det var imponerende å se hvor mange frivillige og engasjerte medlemmer og
foreldre, som ønsket å være med på denne nye verdiskapningen. Vi er veldig glade
og takknemlige all den gode hjelpen vi har fått i denne anledningen.

lsbanebua er nå blitt forvandlet til «Drodlebuå» med Maren Bjørnsen og fotbalistyret i
spissen, og god støtte fra administrasjon og drift - en koselig stue for hyggelig lag.

Fra andelseier til medlem i Bore Samfunnshus
Tidligere har Voll IL vært andelseier i Bore Samfunnshus, Bore Samfunnshus har nå
gått over til å være medlemslag. Dette gir dem større økonomiske muligheter, hvor
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de kan søke tippemidler ved nye investeringer. Voll IL er medlem i det nye
medlemsiaget.

Jubileum
Like før sommeren 2019 ble Voll IL 50 år. Bursdagen ble feiret med aktiviteter for
hele familien på dagtid, og jubileumsfest i Volihallen på kvelden. Takk til Kathrine
Undheim, Julie Vatne og Torunn Renate Bore, komiteen bak arrangementet og den
store dagen. De gjorde en fantastisk innsats og feiringen gikk av med stil.

Det har vært ett spennende og begivenhetsrikt år, med mye aktivitet, utfordringer og
verdiskapn ing. 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
Voll IL. Uten hver og ens støtte, bidrag og engasjement ville ikke klubben vår vært
mulig å drifte, Tusen Takk!

På vegne av Hovedstyret,
Nina Bjørkelund

side 9



Turn

Styret:
Leder: Marit Irene Klüver Haugstad
Nestleder/sekretær: Randi Maudal
Økonomiansvarlig: Linn Kathrine Høiland Sagerup
Dugnadsansvarlig: Rune Gimre

Høsten 2018 kunne Salto starte opp som planlagt i slutten av august. Det ble
dessverre vanskelig å få startet opp med BBB på grunn av trenermangel. Styret har
arbeidet med å få dette i gang igjen. I desember deltok Salto på Juletrefesten til Voll
IL med oppvisning.

Aldersgrensen til Salto har vært barn i 5.-7. klasse. På grunn av manglende tilbud på
BBB, har enkelte 4. klassinger også deltatt denne sesongen.

Treningene har vært i VolIhallen tirsdager fra 18.30-20.00. Vi starter opp med
oppvarming og styrketrening. Hoveddelen har bestått av tre stasjoner, en med
trampett, en med airtrack og en med forskjellig annet utstyr.

Våren 2019 fikk vi Linn Kathrine Høiland Sagerup og Rune Gimre som nye inn
turnstyret. Styret har i løpet av perioden hatt flere styremøter, i tillegg til møte med
trenerne. Vi har hatt jevnlig kontakt pr.mail og meldinger.

5. februar var BBB i gang med Eilin Gerhard som trener og Gunn-Helen Hansen og
Elisabeth Fossen som foreldrehjelpere.

BBB har hatt treningstider kl. 18.30 til 19.30 på tirsdager i Volihallen. Salto endret
treningstidene sine til 19.00 -20.30 på tirsdager i Vollhallen.

Barnas turnfestival er nok høydepunktet for turnerne i løpet av året. I år fikk turnerne
på Salto tilbud om å være med. 18 turnere og 6 foresatte/ trenere reiste til Kopervik
og hadde to kjekke dager med mange aktiviteter og oppvisning siste dagen.

En av trenerne på Salto sa fra at han ville gi seg som trener etter Barnas turnfestival.
Styret prøvde å finne en ny trener til Salto. I løpet av sommeren ble det ordnet slik at
Salto kunne ha oppstart høsten 2019.

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 2018
Trenere Salto Heinrich Gerhard

Runar Wigestrand
Eilin Gerhard

Oppmann Salto ingen

Våren 2079
Trenere Salto Heinrich Gerhard

Runar Wigestrand
Eilin Gerhard

Oppmann Salto ingen
Trenere BBB Eilin Gerhard
Foreldrehjelpere BBB Elisabeth Fossen

Gunn-Helen Hansen
Oppmann BBB ingen

På vegne av turnstyret,
Marit Irene Klüver Haugstad

Barneidretten:

Styret:
Leder:
Nestleder/dugnadsansvarlig:
Økonomiansvarlig:
Sekretær/treneransvarlig:

Trine Moen Mehl/Administrasjonen
Ane Nathalie Pedersen Furenes
Charlotte Havso Vigre
Rita Iren Arnoy

I 2019 har Barneidretten vært igjennom noen endringer, blant annet ble to
gjenværende styremedlemmer lagt under Turn styret fra høsten 2019 pga. det har
vært utfordrende å få personer til Barneidrettstyret. Ettersom det ikke ble valgt leder
for barneid retten forrige årsmøte har Trine Moen MehI, som avtroppende leder,
bistått barneid retten det første halve året for barneidretten ble underlagt
administrasjonen.

Det har vært god aktivitet igjennom året og oppstart av alle tre grupper fra september
2019, på høsten har alle grupper hatt god pågang. Både 2014 og 2015 gruppen har
gjennomført bading i svømmehallen samt 2014 har opplevd god økning på
deltakerne de siste månedene på året. Alle grupper har også hatt svært flinke og
positive frivillige som har ledet treningene. På høsten var også enkelte deltakere/barn
fra Voll IL hos Vigrestad på deres arr. som de har i samarbeidsgruppen for 4 lokale
idrettslag.

På vegne av barneidretten,
Administrasjonen
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Fotball:

Styret:
Leder: Maren Bjørnsen
A-lag/Ungdom: Jone Stangeland
Barneleder: Frode Mai
Banekordinator: Jørgen Reine
Dugnad/medlemsansvarlig: Paul Kroknes

2019 har vært et spennende år for totbaligruppen og Voll IL.

Ny flott kunstgressbane på Voll Stadion med flotte tribune, nye innbytter benker, mål
og 2 stk 3’ baner kom på plass etter mange timer god dugnadsånd. Vi har også flyttet
ned den gamle «isbanebuå» og pusset den opp slik at den nå kan brukes som et
sosialt rom for foreldre og spillere.

På den sportslige siden så har 2019 vært et år med mye fart og moro.

Vi har hatt 392 medlemmer og 30 påmeidte lag i sesongen, der blant annet G16 og
J14 ble serievinnere, 3 lag i Obos cupen og Herre A i NM kvalifisering.

Cuper har det heller ikke vært for lite av da vi har deltatt på Grønt G ras, Madla Cup,
Lyngdalscup, Kattegatcup.G16 var påtreningsleir i Barcelona på våren og G13 reiste
på treningsleir til Newcastle på høsten.

Vi i fotballen er så heldig at vi har en gjeng med 19 flinke ungdommer som alle har
tatt dommer kurs under ledelse av Gjermund Ødegård og som stiller opp som
dommere på hver hjemme kamp. Disse er Alexander Lie, Andreas Ødegård, Anton
Moi, Benjamin Berge, Daniel Jørgensen, Daniel Reine, Eirik Kjærvoll, Fredrik
Guggedal, Fredrik Undheim, Gina Undheim, Idar Vigdel, Jaran Fossen, Kristian
Guggedal, Line Friestad, Mahadi Nassar, Mathias Brænd, Ole Haraldsen, Simen
Søllesvik og Vetle Kverme. Vi er veldig takknemlige for den jobben disse
ungdommene gjør for klubben.

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.

På vegne av fotbalistyret,
Maren Bjørnsen
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HåndbaNen:

Håndbalistyret:
Leder: Hilde Hatteland Johnsen/Britt Fagerland
Nestleder: Monika Meinkøhn
Sekretær: Rita Cecilie Aarvik
Økonomi: Kenneth Soma
Senioransvarlig: Hilde Hatteland Johnsen

Håndballstyret overtar i mars etter årsmøte. Det vil si at vi trer til når det er 2
måneder igjen av 2018/19 sesongen. Da var det planlegging av Umbro cup som først
stod for tur. Vi reiste i to busser med 5 lag og totalt var vi 73 stk.

Så begynte planlegging av 2018/19 sesongen. Etter samtaler med Klepp, ble det
samarbeid på damelaget, jenter 13 og jenter 16. Dette har fungert veldig bra.
Spillerne er medlem og gjør dugnad i sin klubb. Vi meldte på 13 lag, 8 jentelag og 5
guttelag. Dessverre, så var det for liten oppslutning på herrelaget, og de valgte å ikke
fortsette med lag. Det kommer en stor gruppe gutter i 2005 kullet, så vi håper at vi
snart har et herrelag igjen.

I oktober ble det tatt bilde av alle lag som ble vist i Jærbladet. Stor stas ©.

Vi arrangerte også Romjulssprell med ca. 50 påmeldte unger som alltid er en kjekk
dag.

Vi har hatt 5 styremøter i 2018-1 9. Det har ikke blitt vedtatt de helt store sakene. Men
vi bestemte sammen med trenerne at neste år skal ungdomslagene til Danmark på
turnering. Vi må prøve å holde på ungdommen, slik at de fortsetter lenger.

Vi har 3 stabile dommere i klubben, Jakob Marthinsen, Victoria T. Marthinsen og
Andrea Haaland. De representerer klubben vår veldig bra.

Takk for en god sesong, alle, spesielt til alle de engasjerte trenerne vi har i Voll!!!

På vegne av håndballstyret,
Britt Fagerland
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• Regnskap 2019 (se vedlegg)

1. Hele idrettsiaget
Enstemmig godkjent

2. Nye Voll Stadion
Enstemmig godkjent
Daglig leder informerte om regnskapet i de tre avd.

• Forslag om disponering av overskudd

Hovedstyret foreslår å overføre eventuelle overskudd fra Iagkontoer til egenkapital på
de enkelte lag. Eventuelle underskudd blir dekket av det aktuelle lagets egenkapital.

Enstemmig godkjent

• Forslag fra Hovedstyret

1. Legge ned medlemskap i særforbund Voll IL ikke lengre er aktive i som
vektiøfting og badminton.
Enstemmig vedtatt

2. Slå sammen turnstyret og barneid rettens styre til ett styre.
Enstemmig vedtatt

• Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag
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• Medlemskontingent 2020

Ingen forslag til endringer.

0-3 år
4-7 år
8-12 år
13 tom 17 år + studenter
Senior
Familiemedlemsskap
Støttemedlem
Verv
Mosjonist

500,-
800,-

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

300,-
100,-

Halv kontingent av senior

Vedtatt uten diskusjon

• Budsjett 2020 (se vedlegg)

Hele idrettslaget
Godkjent med kommentar: Til neste Årsmøte, få med en kolonne for bud. Året før
(samme år som regnskapet)

• Organisasjonsplan

Se forslag til endring

Vedtatt med små endringer, se endelig Org. plan vedlagt.

• LovforVoIIIL

Følger ny lov fra NIF, vedtatt
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Valg

Valg gjort etter innstilling fra valgkomiteen.

Hovedstyret:

Leder Nina Bjørkelund

Styremedlem Raymond Kråkenes (Nestleder)

Styremedlem Vidar Guggedal (Økonomiansvarlig)

Styremedlem (Utdanningskontakt)

Styremedlem Tommy Gimre (Anleggsansvarlig)

Styremedlem Marit Irene Klüver Haugstad (Turn)

Styremedlem Maren Bjørnsen (med forbehold) (Fotball)

Styremedlem Kathrine Undheim (Håndball)

Andre valg (se vedlegg):

Varamedlem AU/HS
Styremedlemmer avdelinger
Revisor
Valgkomiteèn

Kommentar på Årsmøte: Styret utnevner delegater til evt. Årsmøter og Ting.

Alle som ble foreslått av Valgkomiteen ble valgt. Se fullstendig liste vedlagt.

Signert av:

Ç ‘‘-
Maren Bjørnsen Frode Moi
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