
PROTOKOLL FRA ANSUOTET I STAAL IORPELAND IL _ 15. MARS 2OLIKL, 1.900 ISTMLTUN:

Agenda for Arsmgtet:

L,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
God kjenne inn ka | | ingen, sa kliste n og forretn ingsord en.
Velge dirigent, referent, samt to medremmertir 6 undersk?ive protokoilen.
Behandle idrettslagets 6rsberetning, herunder eventuelle gruppe6rsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent p6 minst kr 100, og treningsavgift, eiler gigruppestyrene fullmakt til 6 fastsette treningsavgift for giuppens aktivitet.Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets orga nisasjonsplan.
Foreta fOlgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og L varamedlem.
c) Qvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) KontrollkomitA
e) Representanter tir ting og moter ide organisasjonsredd idrettsraget harrepresentasjonsrett eller gi styret fullmakt til a oppnevne representantene.
f) Valgkomit6 med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Det vises til innkalling tit irsm6tet pA @
1. Godkjenne de stemmeberettigete

ole Kristian Risa informerer om at alle som skal kunne stemme p6 saker i lopet av motet m6vere betalende medlemmer. Han opplyser om at dersom noen er usikre om de har betalt,har de umiddelbart murigheten tir i sjekke dette i medremsregisteret.
25 personer til steoe.

2. Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden

I nn ka I ling, sa ksl iste og forretningsorden god kjent

3' velge dirigent, referent, samt to medlemmer til 6 underskrive protokollen

Dirigent: B6rge Oanes
Referent: Rune Harestad
ole Kristian Risa og Bor*e oanes brir vargt tir 6 skrive under protokoil.
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4. Behandle idrettslagets arsberetning, herunder eventuelle gruppeirsmeldinger

"l#::'m;[ ilffi;i?il ::#: ffJ"!:T :i,ffi t'"' ?, o,,

En oppsummering fra de ulike irsberetninger blir deretter gjennomg5tt:

Fotball

Hdndball

Friidrett

SuperStaal

. 52 lag fuf fforte sesongen L7 dame/jentelag og 35 herrelag.
' Damelaget rykket opp i 2. div. og herreraget behordt prassen i 3. div.
o Mange spillere hevdet seg p6 krets og sonelag.
o David Eie engasjert som trenerutvikler.
o Opprettet FFO hosten 2017 som fortsetter for 201g. Samarbeid med MIL om jentefotballen og trenerutvikling.
r Besluttet 6 bli kvalitetsklubb,
e God jobb rundt anlegg
o 11 stk Grasrottrener (UEFA C)

o Samarbeid med MlL, Sola, Forus&Gausel
o UmbroCup for alle lag + lokale cup,er
. Gode arrangementer rundt seniorkamper
o Deltar p6 Klubbhuset fra NHF
o 2 trenere deltok p6 Trener ll

o Generasjonsskifte rundt trenere
. Samarbeid med MIL og trener i lag med dem p6 Tau. Fokus 6 kvalitet i treningene og f6 med flere utovere

o Doblet antall utovere
o Engasjerte og flinke trenere
o Deltatt pi Superlekene pi Sandnes
o Utvidet med dans/aerobic time

Styret

8i.4 aktive medlemmer pr. 3L.1.2.2017 .
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106 stOttemedlemmer.

Pr' i dag er folgende punkter i hovedfokus hos styret og krubbreder:

Dialog med kommunen, b6de politisk og administrativt
Strategi og utvikling
17 -mai arrangementet 201g
Ny flerbrukshall
Sponsorarbeid
planlegging av feiring av 100-Ars jubileumet a 2OIg

Mye av det som skjedde i 2o1r passer fint inn i staars verdier og visjon:

Respekt:

- Engasjerte foreldre og trenere
- Vire mange gode sponsorer og samarbeidspartnere- DugnadsSnden vi har i idrettslaget
- Samarbeidet med MIL som blir bedre og bedre

Handlekraft:

- Spar h6ndballskole
- 2 stk Rema 1000 fotballskoler
- ASAP Personal-cup

Begeistring:

fl,;.;;'"r'rgene 
horder seg fortsatt i minimum 3. div, samt at fotbail-dameraget rykket opp

Flere ungdommer har dertatt p6 randsragssamringer i h6ndbail og fotbail
Stor deltakelse pi de ulike cuper
Aktivitet i hallen og p6 anlegget fra 15_22 hver dag
Medlemstallet oker
Offentlig stotte oker

,t"1:rt""o't" 
arsberetninger finnes pi www.staal-il.no eller kan f6es tilsendt ved d kontakte daglig

Arsberetning godkj ennes av irsmotet.
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5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Totalt overskudd p6 433.332,_ for hele klubben.

Utvalgte tall fra regnskapet blir gjennomg6tt.

Total EK pr.3L.t2.2ot7: 2 325 58r.,- fordert p6 fotbar | (t.tilg.424.-), h6ndba l (632.792,-)og friid rett (403.808,-).

Regnskapet godkjennes av irsmotet.

6. Behandle forslag og saker

a) Forslag om a innfore familiekontingent ogleller ravere kontingent for dem sombare er aktive i en gruppe.

Styret foreslir to alternative lOsninger (som en del av sak 7|:

Alt. 1:

Kontingenten viderefores som tidligere der 6rsmOtet angir maks belOp pr kontinent for 2019.Familiekontingent gir betydelig ekstra administraslonsar-beid for oppmenn og daglig leder iform av 6 vedlikehorde famirieforhord og innkreving av kontingenten.

Att. 2:

Det settes ned et utvalg som ser p6 konsekvensene av rabatter og hvordan dette kan loses.Rapport m6 legges fram p6 ekstraordinart 6rsmote i lopet av 201g hvis endringer skal gioresfor kontingenten i 2019.

Styrets forslag til vedtak:

Alternativ L, som tidligere. Familiekontingent gir betydelig ekstra administrasjonsarbeid foroppmenn og daglig leder iform av 6 vedlikeholde familieforhold og innkreving avkontingenten.

styrets forslag til vedtak, alternativ !, blir enstemmig vedtatt av irsmotet.
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c)

styret onsker 6 klargiore valgkomiteens ansvar for 6 finne personer til verv i klubben.styret mener innenfor vedtatt organisering at det er gruppenes ansvar 6 finne kandidatertil egne grupper, og som konstituerer seg serv ihht s19 avsnitt 3 punkt D. videre m6gruppene og styret ta ansvar for i spille inn kandidater til styreverv til valgkomiteen. Deter I gruppenes egeninteresse 6 finne kandidater som ogsi vil ivareta gruppenes egenart.Valgkomiteen innstiller kandidater til de forskjellig ledige styreverv. Hvem som tarkontakt med kandidatene avtares art etter hva som er mest iorm6rstjenrig.

Styrets forslag til vedtak: Som beskrevet ovenfor.

styrets forsrag tir vedtak brir enstemmig vedtatt av Srsmotet.

Utvalg som skaljobbe med frafall
Forslag om 6 sette ned et utvarg som skarjobbe p6 tvers av gruppene med frafarlbestiende av grupperedere, sportsrig redere, dagrig reder og styremedrem. oppdraget er6 legge fram en rapport til neste ersmote som tar for seg omfang, irsak og potensielletiltak for 6 redusere frafallet

Styrets forslag til vedtak: Som beskrevet ovenfor.

styrets forlag til vedtak blir enstemmig vedtatt av irsmdtet.

Oppdatere sportspland)

Forslag om at det i ropet av 201g jobbes med i oppdatere sportspranen. oppdatertversjon legges fram p6 6rsmOtet 20 j.9.

Styrets forslag til vedtak: Som beskrevet ovenfor.

sp4rsmdlfra saren: Hvordon skatvifyile opp sportspranen? Hvem har ansvaret?-Det er hovedstyret som har ansva,etfor at oppdaieringene av pranen utferes ogderetter trer i kraft.

styrets forlag til vedtak blir enstemmig vedtatt av irsmotet.

e) linn Anita Larsen og presenterer forslag om Ministaal
{idrettsskole}. En arb har jobbet med deite siden forrige arsmote.(Denne saken var ikk i den utlyste agendaen, men ble likevelgodkjent av arsmotet til i kunne behandles pi Jagens mdte)

Konseptet Ministaal:
o Oppstart viren 2019
o For 6-,7- og 8-6ringene (starter forst opp kun med 6_6ringene)o Hver okt skar i hovedsak innehorde fotbail, hindbail og friidretto Enkeltidretter blir prioritert i forkant av cuper/stevneio /nsket er treninger 2 ganger pr. uke gjennom hele 6ret
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Legger opp til en r@nnet prosjektansvarrig for 6 vere sikre pi at dette prosjektetkommer skikkelig i gang

n

a)

samme kontingent som dagens satser. Alle som starter opp i Ministaal vil telle sommedlemmer ihver idrett
/nsker billigere t-skjorter/drakter som barna far av staal. Dette for i unng6<rkjopepress>> av de dyrere staar-draktene, som i prinsippet er et fordyrendeelement i vir tilbud.

Hvilke fordeler kan Ministaalgi oss?
Fd flere barn inn idrettsraget og favne over frere interesser.
Storre antall barn inn fra starten av.
Allsidighet i barneirene, og gi over tir mer spesiarisering senere, kan fore tildyktigere og flere ut@vere i voksen alder (Abbott & collins ,2003)Handball, fotball og friidrett deler mange ferdigheter, som kan overforesmellom idrettene. "overfaring av ferdigheter/, (Abbott & coilins ,2003;Haugaasen & Jordet, 2Ot2).
Kan fAre til flere foreldre inn i barneidretten
Bedre struktur p6 treningsopplegget til barna
Enda storre fokus pi lek (Haugaasen & Jordet, 20L2)
Vil fOre til tettere samarbeid mellom avdelingene
Vi mi spille pi hverandre, istedenfor 6 kjempe mot hverandre

o

o
r)

n

Arsmotet vedtar enstemmig oppstart av idrettsskole f.o.m viren 2otg.

Flerbrukshall
ole Kristian gir 6rsm@tet oppdatert status om flerbrukshallen som fortsatt er ip la n leggingsprosessen.
Fortsatt uklart om beriggenhet, men det er lovet fra kommunens side at detteskal bli avklart for sommerferien 2}tg.

lnnspillfra salen:
Stor kritikk til kommunen, do deres uklare titbakemeldinger har fprt til myetidsbruk og kostnader uten at vi har kommet noe serrig renger.

7. Fastsette medremskontingent pi minst kr 100, og treningsavgift, eiler gigruppestyrene fullmakt til e fastsette treningsavtift for giupp.n, aktivitet

styret foresJir samme kontingentsatser som i 2o!7. (se ogs6 vedtak i sak Ga )
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styrets forslag blir enstemmig vedtatt, slik at kontingenten for 201g blir som f@lger:

5-7 6r:
8-12 dr:
l.5-IO ar:
t7-25 3r:
25+:

Trene re/oppme nn/a nd re verv:
Stottemedlem:
Aresmedlem:

i_300,-

1900,-

2200,-

2800,-

3300,-
200,-

400,-

0,-

8. Vedta idrettslagets budsjett

Ole K gir gjennom fordelingsprinsippene.

Budsjettet godkjennes enstemmig av irsmOtet.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

ldrettslagets stru ktu r

ArsrlOtet

Engasjement - Handlekraft _ Respekt
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styrets forslag til struktur/organisasjonsplan blir presentert. Noen endringer fra i fjor da detna er kommet pi plass ekstern revisor og kontrollkornitE.

Forslaget bfe emstemmig godkjent av Arsm6tet.

10. Valg av nytt styre

Folgende ble valgt inn istyret:

Mads Eirik Tjotta - styreteder (ny) 2018 _2OIg
Elisabeth Lerstol Oftedal - nestleder (gjenvalgt) 201g
Thomas Tungland Male _ styremedlem lgenvalgt) 2O1g
Magnus Heskje - styremedlem (ny) 2}t8_2ltg
Colin Adams - styremedlem (gjenvalgt) 201g
Arvid_Hiiheim - styremedlem (nfl ZOle_zOtS
Erik4deelr.d - varamedhm (ny) 2018

Valg til andre komitAer:

FOlgende ble valgt inn ivalgkomitden:
Ole Kristian Risa
Eirik Larsen

Svein Arvid Larsen
Bjorn Ness

Delegater pi tinget til NHF:
Arsmotet vedtar enstemmig at hovedstyret kan utnevne deregater tir tinget.

F0lgende ble valgt til kontrollkomiti:

Jens Kristian Rein og Magnar Oanes
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11. Diverse

a) Direktor Poulsens innsatspokal ble for aret 2otTgitt til Johar Mehle

b) <Koss ska me fi ungane motiv
rolle trenerne har for 6 holde u
viktigheten av A ha utviklingsfo
med barn og unge. Basert pi fo
samtidig vil det bliflere medle

c) Aresmedlemskap

statuttene for hva som kreves for 6 bli utnevt til eresmedlem blir presentert fdr:

vidar Larsen og Anne Toriil Fjerde Larsen utnevnes tir nye
eresmedlem mer.

Staaltun, 15.03.201g

Rune Harestad
Referent

0&
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