Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun
Agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlem og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Sak 4: Årsberetninger
Legges ut som egne dokumenter
Styrets forslag til behandling: Vedtas.
Ellers annen informasjon fra styret
- Ryfylkemessa
Sak 5: Årsregnskap for 2016
Se egne saksdokumenter for detaljer. Årsregnskapet er ikke revidert av revisorer enda,
slik at det formelt er ett foreløpig årsregnskap
Årsregnskap viser et overskudd på 557 145,Her er det viktig å fremheve det gode arbeidet som sponsorgruppa, medlemmene,
gruppene, styret og enkeltpersoner har lagt ned av arbeid for dette resultatet.
Årets overskudd i den enkelte gruppe er fordelt til den enkelte gruppenes egenkapital,
se egenkapitalnoten.
Styrets forslag til vedtak: godkjenne årsregnskap for 2016
Sak 6: Behandle forslag og saker
1. Endring på organisering av miniidretten
Innkommet forslag til styret
Forslag går i hovedsak ut på at barn som starter i Staal og ikke tilknyttet fotball, håndball
eller friidrett. Aktivitetene fordeles over alle klubbens idretter slik at alle barna har et
variert tilbud de første årene.
Dette er et spennende forslag som styret støtter og anbefaler å jobbe videre med dette
for å teste ut hvordan dette kan løses i praksis.
Styrets forslag til vedtak: Opprette arbeidsgruppe som jobber videre med denne
organiseringen og prøver denne ut.
2. Jobbe videre med Storhall prosjektet
Prosjektgrupper søker årsmøtets godkjenning for å jobbe videre mot kommunen og
interesserte parter for å realisere en ny flerbrukshall på Jørpeland etter en OVS modell
som presentert.
Styrets forslag til vedtak: Støtte prosjektgruppas forslag og jobber videre for å
realisere prosjektet i lag med kommunen og andre interesserte parter.
Sak 7: Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
Kontingent står for en betydelig del av inntektene til kubben, ca ¼.
Styret legger ikke opp til økning eller endring i kontingent for 2017.

Men Styret ber om en ramme for økning av kontingent for 2018 hvis det blir nødvendig,
og at gruppene kan legge til treningsavgift. Dette for vi ønsker å fakturere før årsmøte i
januar/februar og en splitting av kontingent og treningsavgift i gruppene kan gi en
enklere håndtering av kontingenten.
Kontingent 2017
5-7 år 1300
8-12 år 1800
13-16 år 2200
17-25 2800
25+ 3300
Trenere/oppmenn: 200
Støttemedlem: 400
Æresmedlem: 0
Styrets forslag til vedtak: godkjenne kontingent
Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett
Gjeldende fordeling av inntekter og utgifter i klubben
Inntekter:
Gjeldende fordeling av netto fellesinntekter i klubben fordeles til gruppene etter
fordelingsnøkkelen (aktive betalende medlemmer). Netto fellesinntekter består av sum
fellesinntekter fratrukket sum felleskostnader
Felles inntekter:
- sponsormidler
- offentlige midler
- klubbdugnader som alle gruppene er med på (oppmøte fra gruppene skal følge
fordelingsnøkkel)
- kontingent (fordeles etter hvor utøvere har vært aktive pr gruppe, ikke flatt etter
fordelingsnøkkel)
Utgifter:
Felles utgifter som er nødvendige for å drive klubben, trekkes av fellesinntekter før
fordeling.
Felles utgifter:
- Staaltun inkl lønn vaskepersonell
- regnskapshonorar
- lån
- forsikring
- vedlikehold
- klubbleder
Budsjett i gruppene:
Hver gruppe er ansvarlige for å balansere utgifter som generes av gruppa med inntekter
som overføres fra felles inntektene og egendugnad som håndteres av gruppa.
Inntekter ved dugnader arrangert av gruppene, går til gruppene og ikke til fordeling
Årsregnskapet viser budsjett 2017 og 2016, regnskap 2016 og 2015.
Budsjettet for 2016 viser kr 10 000 i overskudd totalt for klubben med en omsetning på
5 197 500

Håndball gruppa budsjetterer med et overskudd på ca 3 000, mens Fotball gruppa
budsjetterer ca 90’ i minus med å bruke av sin egenkapital. De andre gruppene er i
balanse.
Styrets forslag til vedtak: Godkjenne budsjett for 2016
Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Fra lov:
Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter
en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret
med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
Styret har gjort få endringer i form av at flere tidligere styreposter er lagt over til
klubbleder. I praksis har styret sett ut som dette i 2016 og videreføres 2017:

Styrets forslag til vedtak: godkjenne organisasjonsplan

Sak 10: Valg av leder, nesteleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
Følgende blanke er på valg:
Leder:
Nestleder: Elisabet Lerstøl Oftedal
Styremedlem: Colin Adams
Styremedlem: Thomas Tungland Mæhle
Styremedlem:
Styremedlem:
Forslag:
Leder: Ole Kristian Risa (stiller til gjenvalg)
Styremedlem: Erik Ødegård
Styremedlem: Jobbes med
Revisorer: Jobbes med
Valgkomite: Jobbes med
Årsmøte er pliktet ihht til lov å velge alle medlemmer til styret. Hvis dette ikke blir gjort
på årsmøtet må en etter årsmøte kalle inn til et fortsettende årsmøte der kandidater
velges til de resterende roller.
Forslag til vedtak: Rollene velges for 2 år om gangen.

