ST

LTUN:

Agenda for ArsmFretr

1.
2,
3.
5.
6.
"
L
9,
10.
7

Godkjenne de sternmeberettigede,
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretnln rden.
Velge dirigent, referent, samt to rnedlemrner til I underskrive protokollen.
Eehandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskonting€nt pf minst kr
og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene ful[mekt til t fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet,
Vedta idrettslag budsjett,
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta fOlgende valg:
al Leder og nestleder
b) tt styrernedlemmer og I varamedlem
c) Ovrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, if. pkt. g"
d) To revisorer.
eJ Representanter til ting og moter ide organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt tll A oppnevne representantene.

I

flValgkomit6 med leder, to rnedlemmer og ett varamedlem,

Oet vises

t.

til innkalling til trsmEtet pd

Godklenne de

stemrne

igede

Styreleder Ole Kristian Risa skal lede Srsmotet, og informerer orn at alle som skal kunne
stemme pS saker ilOpet av rnotet mA vare betalende medlemmer. Alle frernmotte blir
godkjente stern meberettiged e.
-23 personer tif stede.

2.

Godkjenne innkallingen, saklisten og

forretni

den

Innkalling saklisten og forretningsorden godkjent

3.

Velge dirigent, referent, samt t6 rnedlernmer

Dirigent: B0rge Oanes
Referent: Rune l-{arestad
Roald Tvedt og Anne-Kristine Sirnes blir vafgt til

H

tll 5 underskrive protokollen

d skrive

under protokoll,

andleknaft Engasjement Respekt

s
-

eleder ole KrisHan Risa repeterer staals misjo4 verdier og hovedmll.

anhll medlemrner

-A

mlnske

fall
neruwikling
- spo lig nfvl pA senior-lag

-

Arsrneldinger bli r giennomgAtt
Et utdrag fra de ulike Arsmeldingene;

st.

Vi er pr.3L.L2.2AL6 945 sth alrrivemedlemmer
I folge tabellene har antall aktive steget bra hvert av de slste Arene - men ganske

'
.

Medlernsantallet vil fremover bli mAlt hve r 3L.lZ, slik at vi
sammenligningsgrunnlag hvert Ar.

- politisk ogadmini adw
tegi og uWikling
Fordeling av anl ansvar kommune vs Staal
Ny flerbr hall
Dialog med kommune

S

kemesse

Sponsorarbeid

Fotball

.
.
.
,

1. plass i 3 div - herrer. Darnelaget ket ned til 3. div
Flere spillere hevderseg pl krets-, elite- oglandslagsnivl
Pel Fjelde ansansom treneruMkler-nA i Skotland
Spillere kommer neden og opp pA A-lag

.
.

Lyngdal-,S0r-ogDanacup

Godjobbrundtanl

HAnd ll

.
.
.
.
.
"

Flere spillere pA seniornivA enn pE le
Samarbeid med MII Sola, Hundvlg og Viking
et styrkerom i bomberom, straks klart
Leid inn ffenerutvikler
UmbroCup for alle lag + lokale cup'er
Gode arrangementer rundt

senio

mper

Handlekraft Engasjernent Respekt

flr

I

Fri
.

ett
Samarbeid med

MlLang

vne pA Tau

Supe

.
.
.
.

al
Dobletantall utOvere
Engasjerte og flinke benere

Deltatt pA Superlekene pd Sandnes
det med dans/aerobic

om

Daglig leder Rune Haresud informerer
Messa planlegges avholdt siste helga i

-

*

Bidrar til

innt

S

kernessa:

rnber

r til klubben + pleler nnvarende og fremtidige sponsorer
- men trenger no lpersonell

Begrenset dugnadsinnsats for vlre medlemmer
med ansvar, som inneberer:

o Teknisk-/HMS-sjef
o Program-/Ma dssjef
o Riggesjef ute
o Ri sjef inne
o F -sjef (mat og serveringJ

Dersom medlernmer har lysttil e ta ettak og tre inn i noen avdisse rollen vennligstta
kontakt med Rune Harestad.

Arsberetning godkjenr

Regnskapet er forelopig ikke revidett av Staals revisorer p,g,a travfe tider,
sd

fort som mulig.

Totah overskudd

pl

D

vil bli utfort

557145.- for hele kfubben

Totaf EK pr.3L.72.2O15: 1 892 248,- fordelt pA fotbalt (852237,-l,h5ndbail (5s5o1Q-)og
friidrett (455001,-).

HandlekraftEngasjement pekt

Da det pA fJorArets Srsmote ble kommentert at sandre drlftskostnaderr burde synliggjpres,
ble dette i 6r tatt til folge og denne posten i regnskapet ble fagt frem p3 Arsmdtet.

Regnskapet god kjennes.

Behandle forslag og saker

al

Endring pA organisering av miniav ingen
Det er komrnet Inn et forslag til styret som i hovedsak gAr ut pA at barn som starter i
Staal (f.eks 6' og 7-dringer) ikke tilknyttes fotbafl, h6ndball eller friidrett. Derimot blir
de presenterte for alle klubbens idretter slik at alle barna har et variert tilbud de
forste 6rene,

stotllge

mi

r.

Det vedtas enstemmig, etter styrets anbefating at det opprettes ei arbeidsgruppe,
hvor Line Brekke og Linn Anita Larsen bllr de ansvarllge til i dra i gang og finne folk
denne gruppa.

til

b! Iobbe videre

rned Storhall prosje t
Ole Kristian Risa oppsummerer prosjektet sdlangt og legger fnem finansieringsplan.

videre med for 5 realisere prosjektet i lag med kommunen og andre interesserte
parter.

7.

Faitsette medlemskontlngent pA minst kr 100, og treningsavgtft, eiler gi

Kontlngent stdr for en betydelig del av inntektene til kubben, ca /r. Styret legger ikke opp til
okning eller endring i kontingent far ZOLT.
Men Styret ber om en ramrne for okning av kontingent for 2918 hvis det blir n6dvendig og
at gruppene kan legge til treningsavgift. Deue p.g"a vi fakturerer f6r grsm6tet { ifebruar}, og
en splitting av kontingent og treningsavgift i gruppene kan gi en enklere h$ndtering av
kontingenten.

llandl ekraft

E

ngasjement Respekt

Kontingent 2OL7z
5-7 6r:

7i

7

8-72 6r:
73-16 6r: 22

-

1.7-25:28

25+:33

Styrets forslag til

ve

k: Godkjenne kontingent og godkjenne ytterllge onsker nevnt

ovenfor.
Enstemmig vedtatt,

BudsJett far 2Ot7 ble gennomgAtt

og

9.

nisasjonsplan

ldrettslagets

Behandle

Staals n8varende

struktu

kjent av 6rsrn6tet.

rganisasjonsplan gjennomgis.

Forslaget ble godkjent av ersmrtet.

10.

Valg av

n

re

Folgende ble valgt inn
Ole Kristian Risa

Tj

-

i

:

styreleder {gienvafgl} 2017

Mads
a - styremedlem (ny) ZOLT-ZOL$
Erik @deg$rd - styremedlem (ny) ZOtT.ZOtg

Magnus HeskJe

-

varamedlem {ny} ZILZ-ZOLB

Cofin Adams - styremedlem 70I6-ZOL7
Thomas Tungland Mele - styremedlem Z0il6-ZOLT

Magnar oanes og Jens Kristian Rein ble valgt som

staals

isorer (gfenvalgt) 20x7

Valgkomitden mangler i dag to stk medlemmer, og bestlr furelgpig avl

Eirlk Larsen, leder
Asle Hjelmen, uaramedfem

Valgkomit€ md ffnne to nye medlemmer, slik at den tllslutt bestlr av fire

pe

Nytt forslag tll medlem i valgkomlt&: Kent Andr& Veland.

frildrettsleder. Borge Oanes gkk tidligere i 6r inn som ny fotballeder.

11.

Oive

Staaftun, 22.O3,2AL7

Rune Harestad

Referent

tuine.Kristlne Sirnes

Roald Tvedt

ner.

