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ÅRSMØTE VOLL IL 23.02.23 

Vollhallen kl 18:00 

• Åpning 

• Godkjenne de stemmeberettigede 

• Valg dirigent 

• Valg av sekretær   

• Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll 

• Godkjenne innkalling  

• Godkjenne saksliste       

• Godkjenne forretningsorden      

• Årsmelding 

• Regnskap 2022 

• Forslag om disponering av overskudd 

• Forslag fra Hovedstyret 

• Innkomne forslag 

• Medlemskontingent 2024 

• Budsjett 2023 

• Organisasjonsplan 

• Lov for Voll IL 

• 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 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 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 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. 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. 

ÅRSMEDLING ARBEIDSUTVALG/HOVEDSTYRET 

AU har bestått av følgene personer 

Leder:     Nina Bjørkelund 

Nestleder:    Raymond Kråkenes 

AU medlem:     Gunn Elisabeth Einarsen 

AU medlem:     Mette Erga (trakk seg våren 2022) 

AU medlem:    Kurt Bore 

 

Hovedstyret har bestått av følgende personer i tillegg til AU 

Fotball:  Gjermund Ødegård 

Turn:   Eva Kariin Vagle 

Håndball:   Marit Irene Klüver Haugstad 

 

Årsmelding på vegne av Hovedstyret 2022 

Vi er igjen til vegs ende av et nytt idrettsår. Det er kjekt å kunne se tilbake på dette året og 

se at aktiviteten har vært større, og betydelig mindre preget av covid-19, enn hva som har 

vært tilfellet de siste foregående årene. 

Det er virkelig gledelig å se all aktiviteten i idrettslaget, både barn, unge og voksne kan kose 

seg med trening, kamper og andre aktiviteter i regi av Voll IL. 

AU/Hovedstyret 

Hovedstyret har bestått av 7 medlemmer, ettersom AU gikk fra 5 til 4 medlemmer tidlig i 

starten av idrettsåret. 
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Styret har praktisert en modell med jevnlige møter, hvor AU har formøte i forkant av HS 

møter ved behov, det har vist seg å være en meget velfungerende modell. 

Det ble gjennomført strategisamling i starten av februar. 

Personal 

Daglig leder Helge Haugen har blitt en trygg og solid bauta i klubben, i følge med ham har vi 

driftsleder Tore Kåstad. De to utgjør et fantastisk team. Tore har denne høsten hatt delvis 

pappapermisjon, i hans sted har Johannes Voll trådt inn. Johannes er en verdig stedfortreder 

for Tore, og gjør en utmerket jobb, vi gleder oss likevel over å se Tore helt og fullt tilbake i 

mars. 

Anlegg 

På anleggssiden har vi også dette året hatt større oppgraderinger. Det er blitt ferdigstilt 

utstyrsbod i Verdalen, her kan det med tiden lages kiosk til bruk under kampavvikling ved 

anlegget. 

I idrettshallen er det blitt investert i LED-lys, noe som har en positiv effekt på 

strømkostnadene fremover. 

Det er blitt ferdigstilt nytt treningsrom og kiosk i hallen. Treningsrommet har allerede brakt 

flere medlemmer i klubben, det gleder vi oss over. 

Økonomi 

Det er alltid like gledelig å kunne melde at Voll idrettslag er en veldreven klubb, og at 

klubben går veldig bra. 

Idrettslaget har som alle andre kjent belastningen av de høye strømprisene. Det er blitt satt 

inn tiltak, for å redusere unødig strømforbruk, i form av regler og retningslinjer for bruk av 

idrettsanlegg. Idretten mottar noe strømstøtte, likevel er strømkostnadene en betydelig 

større belastning enn tidligere i driften av anlegget. 

Tross høye strømpriser har likevel idrettslaget et solid overskudd etter idrettsåret 2022. 

Dette, grunnet Klepp kommune har besluttet å gi en ekstra utbetaling til idrettslaget av 

midler kommunen skylder klubben, men som opprinnelig har vært planlagt utbetalt noe 

frem i tid. 

Klubben har skiftet regnskapsbyrå til Prosjektregnskap, vi ser frem til godt samarbeid. 

Det ble avholdt antikkmesse våren 2022. Etter flere år med utsettelser grunnet covid-19, 

kunne vi også invitere til julemesse i Vollhallen. 
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Høydepunktet i årets sponsorprogram har vært Tore Kåstads show i Storstova, med middag 

hos Bryne kro & hotell etter showet. Vi takker våre sponsorer for deres deltakelse i 

sponsorprogrammet og alle deres bidrag til klubben. 

Sportslig 

I Voll IL tilbyr vi fotball, håndball, turn og barneidrett til våre medlemmer. 

Ettersom kalenderåret 2022 startet med karanteneregler og covid-19 restriksjoner, bar siste 

del av fjorårets sesong i håndball preg av dette - det ble mye omberamming  og avlysning av 

flere kamper. Inneværende sesong har heldigvis ikke vært berørt av covid-19. I de øvrige 

gruppene har aktiviteten foregått som normalt gjennom hele året idrettsåret 2022. 

A-laget holder seg i 5. divisjon, heller ikke de har vært særlig preget av covid-19 dette året. 

Vi ønsker Vetle Folkvord Håland velkommen som sportslig leder i fotball. Vetle har vært et 

fint tilskudd til klubben og et godt bidrag i å knytte bånd på tvers av alderstrinn og grupper i 

laget, vi gleder oss til fortsettelsen. 

Vollraketten 2022 ble utgitt i oktober - vi takker alle sponsorer som støtter opp om 

Vollrakketten og gjør det mulig for oss å gi ut klubbavisen hvert eneste år. 

Voll idrettslag går veldig bra. Ikke bare på det økonomiske og administrative plan, men også 

blant de frivillige - uten de frivillige, ville det ikke vært mulig med de førstnevnte. Aktivitet og 

utvikling i klubben er tuftet på frivilligheten, klubben er avhengig av at medlemmer og 

foreldre engasjerer seg og bærer klubben frem. Det vil alltid være behov for nytenkning, nye 

sinn og engasjement, for å ivareta kontinuerlig utvikling og styrking av idrettslaget. Vi håper 

flere melder sin interesse for å være med på nyskapning i klubb og nærmiljø - sammen er vi 

sterke. 

På vegne av hovedstyret ønsker jeg å frembringe en stor takk til alle ansatte, frivillige i verv, 

trener, oppmenn, foreldre, medlemmer og andre bidragsytere på ulike områder i Voll IL. Alle 

er like viktig, samme hvor stor eller liten rolle man måtte ha, uten hver og en av dere ville 

ikke idrettslaget fungert så bra som det gjør i dag. Vi er utrolig stolte av dere, all jobben dere 

gjør, både på det sportslige og ikke sportslige planet - tusen takk! 

Med vennlig hilsen 

Nina Bjørkelund 

Leder Hovedstyret, Voll IL 
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UTMERKELSER 

Komiteen har bestått av: 

Fridtjof Helland, Inga Skasheim og Jo Andres Rasmussen 

Innsatspokalen for 2021 ble tildelt: 

Stig Penne 

Æresmedlem: 

Johann Sørbø, Martin E. Stangeland, Terje Ree, Morten Rasmussen, Johann Ølberg, 

Rolf Mjølhus, Elvart Lauvlund, Rasmus L. Hole og Jan Harald Damsgård  

 

AU/Hovedstyret 

Årsmelding på vegne av Hovedstyret 2022 

Antall medlemmer Voll IL 2022 

697 medlemmer reg. i Klubb adm. (medlems reg.). Antallet synker på våren pga. 

utsendelse av medlemskontingenten, så stiger den på høsten pga. nytt skole år.  

Se fordeling på fotball, håndball og turn vedlagt.  

 

Turn  
Turn 2022 

Leder: Eva Kariin Vagle 

Medlem: Rita Iren Arnøy 

Turnen 2022 har bestått av barn fra 1. til 7. kasse fordelt på 3 grupper. Turn gruppen 

har hatt en flott utvikling de siste årene med et godt antall deltakere.  Treningene 

foregår i Vollhallen tirsdager fra kl 17-20. Turngruppen har det utstyret de trenger. 

Det er blitt arr. sommer og juleavslutning. Turnerne har også fått delta på kosedag på 

Skyland på Jærhagen. Mellom 5-6 trenere har Turnen hatt inne i 2022.   

.  

Barneidretten: 

Barneidretten 2022 

Barneidretten har i 2022 bestått av 3 grupper, alle barn fra 0 år til skolealder har hatt 

muligheten til å trene i skolen sin gymsal. Barneidretten blir ledet av engasjerte 

foresatte som gir barna en myk og tilpasset start på det å være med i organisert 

idrett. De eldste gruppene har denne våren og høsten også fått prøvd seg i 

bassenget på skolen, totalt 8 økter i året.   
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Fotball: 

Styret: 

Leder/Ungdomsleder: Gjermund Ødegård  

A-lag: Jone Stangeland 

Barneleder: Frode Moi 

Dommerkordinator: Jørgen Reine 

Dugnad/medlemsansvarlig: Paul Kroknes 

2022 har vært et spennende år for fotballgruppen i Voll IL. 

Det er god driv i fotball avdelingen i Voll IL, med tilbud fra 4-5 år til A i senior klassen. 

Sesongen 2022 ble endelig en full sesong. Spesielt er det gledelig å se at barnelag 

starter opp hvert år når de nærmer seg skolealder. Ungdoms avdelingen vokser 

også, sesongen 2023 vil klubben still med guttelag i alle årsklasser. Jentefotballen 

har vi en utfordring med frafall når de kommer opp i ungdoms alder, men vi har 

mange ivrige jentespillere i barneavdelingen. Det var veldig bra påmelding til Tine 

fotballskole, som også i år gikk over 4 dager på dagtid før skolestart. På høsten ble 

Velte ansatt som sportslig leder i en 50% stilling. Dette er en prøveordning frem til 

sommeren 2023. Vetle skal hjelpe lag spesielt i alderen 10 år til JR. Vetle har også 

startet ekstratreninger som et gratistilbud til spillere etter skoletid. Med nytt 

kunstgress på fotballbanen i Verdalen, og i ballbingen, i tillegg til oppgraderinger som 

ble gjort på Voll Stadion i 2019 har klubben svært flotte og gode fasiliteter til sine 

fotballag. Med ny stor utstyrs bod i Verdalen som nå er ferdig vil vi ha gode 

lagringsmuligheter for fotballutstyr (i tillegg til varmestue/liten kiosk).  

Med mange lag, flotte anlegg, flinke frivillige og Vetle med på laget tror vi utsiktene til 

fotball avdelingen er bedre enn noen gang.  

 

Håndballen: 

Håndball Årsmelding 2022 

Leder: Marit Irene Klüver Haugstad 

Utstyr ansvarlig: Charlotte Havsø Vigre, høsten 2022 

Dugnad/ rekrutteringsansvarlig: Dan Stian Johnsen, f.o.m. mai 2022 

Styremedlem: Charlotte Havsø Vigre, våren 2022 
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Styremedlem og håndballskoleansvarlig: Espen Horpestad, f.o.m. november 2022 

 

Året 2022 startet med stans i kampvirksomhet til og med 11. januar på grunn av 

Covid 19 restriksjoner. Treninger kunne gå som normalt. Etter 11. januar gikk 

kampene som vanlig. Sesongen 21/22 varte litt lengre enn tidligere på grunn av 

avvikling av kamper som ikke kunne gjennomføres på oppsatt tidspunkt pga stans i 

kampvirksomhet. 

I april 2022 reiste G 2011, G 2008, J 2010, J 2009 og J 2006 (samarbeidslag med 

Klepp) på Hummelcup i Kristiansand. G 2005 reiste i mai 2022 på håndballtur til 

Litauen. 

I mai startet påmelding til ny sesong hvor vi meldte på lag i 7 årsklasser fordelt på 

alder 6 år til 16 år. For sesongen 2022/23 ble samarbeidslaget J 2006 med Klepp 

avsluttet og G 2005 ble lagt ned. G 2006 ble lagt ned januar 2022. Jenter 2009 slo 

seg sammen med Jenter 2010.  G 2008 har inngått samarbeid med Havdur slik at de 

har nok spillere til å stille lag. Høsten 2022 startet det opp med lag for J/G 2016 og J 

2012. 

Etter ordinært årsmøte i februar bestod styret av 2 medlemmer. I mai fikk styret et 

nytt medlem og i november en til. Styret består nå av 4 styremedlemmer. Styret har 

hatt regelmessige styremøter. Utenom det har det vært jevnlig kontakt på mail og 

meldinger. I mars og september gjennom førte styret trener/oppmann møte.  

Sesongen 2022/23 startet med vanlig treninger og kamper for alle lag. Flere lag 

deltok på Potetcupen på Klepp; to lag G/J 2015, et lag J 2014, et lag J 2013 og et lag 

J 2012. I romjulen deltok J 2010-2009 og G 2010 på Romjulscupen til Kåsen. 

Våren 2022 søkte håndballstyret om være med Norges håndballforbund 

rekrutteringsprosjekt Kast ballen. Bore skule ble med på dette. Høsten 2022 fikk 1.-3. 

klasse på Bore skule 7 håndballer hver til bruk i friminutter. Skolen fikk også et 

klassesett med håndballer til gym. Den 30.9 ble det arrangert Kast ballen dag for 3. 

trinn i Voll hallen.  

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  
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Trenere/ lagledere i håndballen sesongen 2022/2023 

G/J 2016   J 2012  

trener Mariann Line  Trener/ 
lagleder 

Beth Kristin Jåtten 

trener  Elisabeth Tjosevik  trener Ine Knutsen Stenevik  

Trener/ 
lagleder 

Arvid Lyse    

   G 2011/2010  

   Trener/lagleder Helge Ole Søllesvik 

G 2015   trener Kim R. Heggvold 

Trener/lagleder Charlotte Havsø 
Vigre 

 trener Anders Johansen 

trener Katrine Skår    

   J 2010/ 2009  

   Trener/ 
lagleder 

Kathrine Undheim 

J 2015   trener Mariann Eik 

Trener/lagleder Sunniva Penne 
Nygård 

   

Trener  Andreas Penne 
Nygård 

 G 2008  

   Trener Gina Vestnes Undheim 

   lagleder Elisabeth Fossen 

J 2014     

Trener/lagleder Espen Horpestad    

trener Dan Stian Johnsen  Damelaget  

trener Anette Horpestad  Trener Charlotte Havsø Vigre 

   Trener Katrine Skår 

G 2013     

trener Stig Penne    

trener Bente Penne    

trener/lagleder Tor Stian Kjøllesdal    

     

J 2013     

trener Tonje Bødal    

trener Charlotte Havsø 
Vigre 

   

trener/lagleder Mariann Eik    
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Regnskap 2022 (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 2023 (se vedlegg) 
 

Hele idrettslaget 

 

• Medlemskontingent 2023:   Forslag 2024: 

        

0-3 år       550,-   550,- 

4-7 år       850,-   850,- 

8-12 år    1 300,-  1300,- 

13 tom 17 år + studenter  1 550,-  1550,- 

Senior     2 050,-  2050,- 

Familiemedlemsskap  3 050,-  3050,- 

Støttemedlem      300,-  300,- 

Verv        100,-  100,- 

Mosjonist Halv kontingent av senior   Halv kontingent av senior 

___________________________________________________________________ 

• Organisasjonsplan 

Ingen forslag til endring 

 

• Lov for Voll IL 

 
Følger ny lov fra NIF fra 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. Gjeldene fra 1.3.2023. Se vedlegg 1.  

___________________________________________________________________ 

• Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag 

 

• Valg 

 

Hovedstyret:   

Leder     Nina Bjørkelund 

Nestleder    Raymond Kråkenes      

Styremedlem    Gunn Elisabeth Einarsen     

Styremedlem    Kurt Bore    

Styremedlem    Eva Kariin Vagle (Turn) 

Styremedlem    Gjermund Ødegård (Fotball) 

Styremedlem    Marit Irene Haugstad (Håndball) 

Andre valg (se vedlegg): 

Varamedlem AU/HS 

Styremedlemmer avd. 

Revisor/kontrollkomite 

Valgkomiteèn 
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Valg: 

Verv  Hvor Valg 2022 Kommentar valg 2023 

Leder Arbeidsutvalg / HS Nina Bjørkelund 1 år ny 

Nestleder Arbeidsutvalg / HS Raymond Kråkenes 1 år ny 
Styremedlem Arbeidsutvalg / HS  

 
Styremedlem Arbeidsutvalg / HS Gunn Elisabeth Einarsen 1 år ny 
Anleggsansvarlig Arbeidsutvalg / HS Kurt Bore Ikke på valg 

Sekretær (DL) Arbeidsutvalg / HS Helge Haugen  

Varamedlem Arbeidsutvalg / HS    
Leder Fotball Gjermund Ødegård Ikke på valg 

Medlem Fotball Jørgen Reine 1 år gjenvalg 
Senior ansvarlig Fotball  

 
Dugnadsansvarlig Fotball Paul Olav Kroknes 1 år gjenvalg 
Barneleder Fotball Frode Moi 1 år gjenvalg 

Ungdomsleder Fotballl    
Leder Turn Eva Kariin Vagle  1 år gjenvalg 
Nestleder 

Turn 
Maiken Borsheim 

Jacobsen 2 år ny 
Styremedlem Turn Kjetil Undem Ikke på valg 

Styremedlem Barneidrett     
Styremedlem Barneidrett     

Ansvarlig Håndball Marit Irene Haugstad  1 år gjenvalg 
Dugnad/ 
rekrutteringsansvarlig Håndball Dan Stian Johnsen Ikke på Valg 
Styremedlem og 
håndballskoleansvarlig Håndball Espen Horpestad  Ikke på valg 
Utstyr ansvarlig Håndball Charlotte Havsø Vigre 1 år gjenvalg 
Leder Utmerkelseskomite Fridtjov Helland  1 år gjenvalg 

Styremedlem Utmerkelseskomite Inga Skasheim 1 år gjenvalg 
Styremedlem Utmerkelseskomite Jo Andre Rasmussen 1 år gjenvalg 

Kontrollkomite Kontrollutvalg Johan Ølberg 1 år gjenvalg 

Kontrollkomite Kontrollutvalg Jan Harald Damsgård 2 år ny 
Leder Valgkomite     

Medlem Valgkomite     
Medlem Valgkomite     

 


