Referat – Årsmøte Olsvik IL – 08.02.2017

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
14 oppmøtte. 8 har stemmerett. 6 har ikke.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Gjennomgått og godkjent

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Dirigent: Geir Olav Wangen,
Referent: Roger Ytre-Hauge
2 til å underskrive protokollen: Rune Sulen og Jan Ove Nåtedal

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Gjennomgått, og godkjent, med kommentar fra Rune Sulen om at Olsvik IL må starte
påvirkning mot kommunen ift å få skiftet ut kunstgresset. Slitasjeskader øker på
grunn av at banen/underlaget er blitt hardere.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Gjennomgått og godkjent

6. Behandle forslag og saker.
a) Nedleggelse av sykkelgruppe
Resultat etter avstemming: 8 stemmer for, 0 mot. Gruppen legges ned.
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b) Endring av kontingent for Old Girls / The Mon-Squad. Forslag om å
sette ned kontingenten til 400 kroner.
Resultat etter avstemming: 0 stemmer for, 8 mot. Kontingenten blir 700,- men
man opprettholder rabattordning, slik at for de fleste vil den i realiteten være
350,-

7. Fastsette medlemskontingent.
Uforandret fra 2017, gjennomgått og vedtatt.
Kommentar: Legg inn kommentar på fakturaen om at studentrabatt 50% gjelder.

8. Vedta idrettslagets budsjett
Gjennomgått og godkjent.
Med kommentar om å øke trykket på sponsorinntekt og se på muligheten for et
«medieutvalg» e.l. som kan øke aktiviteten på sosiale medier.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (klubbhåndbok)
Gjennomgått og godkjent.
Kommentar: Klubbhåndbok må oppdateres ift at Sportslig Leder Kvinner har
styreplassen.

10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
Leder:

Geir Olav Wangen

Nestleder:

Oddvar Vabø

Begge valgt enstemmig.
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b) 4 styremedlemmer (velges samtidig)
Styremedlem:

Renate Blindheim

Styremedlem:

Tone Nåtedal

Styremedlem:

Christer Midthun

Styremedlem:

Espen Lillestøl

Alle medlemmer valgt enstemmig.
Kommentar: En fordel om leder og nestleder ikke står på valg samme år, og at de
velges for to år av gangen.

c) 2 revisorer
Rikke Salvesen og Nina Fiskaaen
d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomite (Monika Keech Haaland & Vidar Børve) & Vara til Styret (Sissel
Angell Ellingsen)
Gjennomgått, alle medlemmer valgt enstemmig.

11. Eventuelt
•

Roger Ytre Hauge går ut av styret etter mange års fantastisk innsats.

Gjennomgått referat:

Rune Sulen
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