
 
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
 
Staal Jørpeland IL 
Staaltun onsdag 19,mars 2014 
 
 
 
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Tilstede 35 stemmeberettigede ved starten av møtet. 
 
Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 Innstilling: 

Årsmøtet ledes av den valgte møtelederen (valgt i sak 3). Valgte referent skriver 
protokoll. 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 
 
Sak 3. Valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Innstilling: 
Forslag møteleder: Børge Oanes 
Forslag referent: Nils Tore Hølsbø 
Forslag underskrift av protokoll: Magnar Oanes og Liv Åse Gaard. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 
Sak 4. Oppdaterte lover. 

Innstilling: Oppdaterte lover for Staal Jørpeland IL vedtas.  
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 
Sak 5. Organisasjonsplan 
 Innstilling: Staal Jørpeland IL organisasjonsplan vedtas. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
 
Sak 6. Valg 

• Leder og nestleder 
• Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 
• 2 revisorer 
• Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
• Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

årsmøte. 



 
 
 Innstilling:  Forslag styreleder: Ole Kristian Risa 

Forslag nestleder: Ingen forlag innkommet. 
Forslag representanter til ting: Ingen forslag innkommet. 
Forslag leder håndball: Heidi Bowitz. 
Forslag leder HC gruppe, Colin Adams 
Forslag revisorer, Magnar Oanes, og Jens Kristian Rein. 

 
Vedtak:  Forslag til vedtak ble godkjent av årsmøtet, med følgende tilføyelse; 

Gruppene utnevner representanter til valgkomite. 
 

 
 
Sak 7. Årsberetning 

Innstilling:  Årsberetningen godkjennes. 
 Vedtak:  Årsberetningen ble vedtatt 

 
Liv Åse Gaard ble med akklamasjon tildelt Direktør Poulssons 
minnepokal for iherdig og verdifull innsats i og for Staal.  

 
Sak 8. Sportsplan 
 Innstilling:  Sportsplan for Staal Jørpeland IL godkjennes. 

Vedtak:  Sportsplan for Staal Jørpeland IL godkjent. 
  
 
 
Sak 9. Revidert resultatregnskap og balanse 2013 
 Innstilling:  Revidert resultatregnskap og balanse 2013 godkjennes. 

Vedtak:  Revidert resultatregnskap og balanse 2013 godkjent. 
  
 

 
Sak 10. Behandle forslag og saker.  

Det var ikke innkommet forslag til saker innenfor tidsfristen to uker før 
årsmøtet, eller under sakslistens pkt. 2. 

 
 
Sak 11. Fastsette medlemskontingent for 2014 
 Innstilling:  Styrets forslag til kontingent for 2014 godkjennes. 
 Vedtak:  Styrets forlag til kontingent for 2014 vedtatt med følgende merknad; 
   Styret ser på muligheten for å kunne dele opp kontingentinnbetalingen. 

   
 



 
 
 
Sak 12. Forslag til budsjett 2014  
 Innstilling: Styrets forslag til budsjett for 2014 godkjennes. 
  

Benkeforslag fra Erik Ødegård: 
Budsjett for 2014 godkjennes. Fotballbudsjettet reduseres med 155’kr (presisering 
gjort i etterkant: netto kostnad kr 95' for Tyrkia, og 60' for A- lag damer), og pengene 
brukes til å redusere den foreslåtte kontingenten, eller til å øke egenkapitalen. 
Lønnskostnader omfordeles slik at alle seniorlag har like muligheter til å ansette og 
lønne trenere. Sponset utstyr går inn til felleskassen og fordeles ut til seniorutøvere 
innen de ulike gruppene. 

 

Det ble stemt over de to forslagene: 
   For styrets forslag:  15 stemmer 
   For benkeforslaget: 10 stemmer  
   Ikke avgitt:     2 stemmer 
 

Vedtak: Styrets forlag til budsjett for ble 2014 vedtatt med følgende merknad; 
 Styret er ansvarlig for å arbeide frem et forslag til fordelingsnøkkel som legges fram 
 for ekstraordinært årsmøte i august eller september slik at vedtatte modell skal kunne 
 benyttes i budsjettprosessen for 2015.   
 

 

 
 
 
Jørpeland 19. mars 2014 
 
 
______________________    ______________________ 
      Liv Åse Gaard      Magnar Oanes 
            (Sign.)             (Sign.)  

 
 
 
______________________ 
     Nils Tore Hølsbø 
 Referent 
 (Sign.) 

 


