Årsmøte Staal Jørpeland 14.mars 2019 kl 19.00 i Staaltun
Agenda:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
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. (egen sak i
punkt 6)
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) 4 styremedlemmer, nestleder og 1 varamedlem
b) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Se utfyllende informasjon om sakene nedenfor.

Sak 4: Årsberetninger
Legges ut som egne dokumenter
Styrets forslag til behandling: Vedtas.

Sak 5: Årsregnskap for 2018
Se egne saksdokumenter for detaljer. Ønskes resultatregnskap for klubben, ta kontakt
med daglig leder.
Årsregnskap viser et overskudd på 817.672,Årets overskudd i den enkelte gruppe er fordelt til den enkelte gruppenes egenkapital,
se egenkapitalnoten.
Styrets forslag til vedtak: godkjenne årsregnskap for 2018

Sak 6: Behandle forslag og saker
a) Revisjon av sportsplan
Forslag til nye sportsplan er lagt ut som eget saksdokument på www.staal-il.no.
Under sportsplanens punkt 3.6, kampreglement foreligger følgende dissens fra hovedstyret:

Flertallets innstilling er:
13-19 år:
For lag 13-19 år, kan det sportslige komme mer i fokus.
Lagledere definerer om turneringen er en elite/satsings turnering eller en sosial
turnering. Dette må kommuniseres tydelig ut til spillere og foreldre, slik at
forventningen står i stil med opplevelsene.
Idrettslagets «offisielle» turneringer (Lyngdal-cup, Sør-cup, Dana-cup, Dyrepark-cup og
Umbro-cup e.a) skal være definert som sosiale turneringer. Det året spillerne fyller 17
år, er det anledning til å definere de «offisielle» turneringene som satsingsturnering. Lag
som deltar på sesongens «offisielle» turnering, kan melde seg på en elite/satsingsturnering som et supplement til denne turneringen. Man skal uansett turnering
etterstrebe at alle deltakerne får en flott opplevelse, og at alle deltakerne er en viktig del
av laget.
Turnering:
- Sosialt fokus.
- Ingen topping/spissing i gruppespill og B-sluttspill. I A-sluttspill, fra året spillerne blir
15 år, kan man spisse lag. Alle spillere bør også her få en fornuftig mengde spilletid.
- Minimum 50% spilletid i gruppespill og B-sluttspill til alle spillere som er med i
enhver kamptropp i turneringen.
- Alle spillerne skal tas ut til minimum 50% av kamptroppene til gruppespill-/Bsluttspillkamper i turneringer.
- Alle spillerne skal være i startoppstillingen i minimum 50% av kampene de deltar i

-

Spillere kan kun utelates fra en kamptropp dersom turneringsreglementet har et tak på
antall spillere som kan registreres til hver kamp.
Fra 15 år, kan en i tillegg til «offisiell» turnering reise på en elite/satsingsturnering.
Dette MÅ kommuniseres ut til ALLE spillere og deres foresatte.

Mindretallets innstilling er:
13-19 år:
For lag 13-19 år, kan det sportslige komme mer i fokus.
Lagledere definerer om turneringen er en elite/satsings turnering eller en sosial
turnering. Dette må kommuniseres tydelig ut til spillere og foreldre, slik at
forventningen står i stil med opplevelsene.
Idrettslagets «offisielle» turneringer (Lyngdal-cup, Sør-cup, Dana-cup, Dyrepark-cup og
Umbro-cup e.a) skal være definert som sosiale turneringer. Det året spillerne fyller 17
år, er det anledning til å definere de «offisielle» turneringene som satsingsturnering. Lag
som deltar på sesongens «offisielle» turnering, kan melde seg på en elite/satsingsturnering som et supplement til denne turneringen. Man skal uansett turnering
etterstrebe at alle deltakerne får en flott opplevelse, og at alle deltakerne er en viktig del
av laget.
Turnering:
- Sosialt fokus.
- Ingen topping/spissing i gruppespill og B-sluttspill. I A-sluttspill, fra året spillerne blir
13 år, kan man spisse lag. Alle spillere bør også her få en fornuftig mengde spilletid.
- Minimum 50% spilletid i gruppespill og B-sluttspill til alle spillere som er med i
enhver kamptropp i turneringen.
- Alle spillerne skal tas ut til minimum 50% av kamptroppene til gruppespill-/Bsluttspillkamper i turneringer.
- Alle spillerne skal være i startoppstillingen i minimum 50% av kampene de deltar i
- Spillere kan kun utelates fra en kamptropp dersom turneringsreglementet har et tak på
antall spillere som kan registreres til hver kamp.
- Fra 15 år, kan en i tillegg til «offisiell» turnering reise på en elite/satsingsturnering.
Dette MÅ kommuniseres ut til ALLE spillere og deres foresatte.
Forklaring:
Forskjellen ligger i når trenere kan toppe lag i A-sluttspill. Ved topping, vil de antatt
flinkeste, kunne spille forholdsmessig mer enn spillere som ikke holder det høyeste
nivået.
Forskjellen på en satsings-/elitecup vs sosial cup, er at trenerne er helt fristilt fra regler
om spilletid både i gruppespill og A/B sluttspill, dersom det er kommunisert ut at det er
en satsing/eliteturnering. Ved sosial cup, er det kun i A-sluttspill, og da i den angitte
alder, det da er mulig å fravike spilletidsreglene.
Vi har i forslaget forsøkt så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til alle innkomne forslag.
Begge disse forslagene er kompromiss, som vi håper alle kan leve med, selv om de ikke
er optimale i forhold til deres egen oppfatning.

b) Utvalg som skal jobbe med frafall
c) Dir. Poulssons innsatspokal

Sak 7: Medlemskontingent 2020
I løpet av årsmøteperioden skal styret gå skikkelig gjennom kontingentene for å se på
eventuelle justeringer etter at vi har fått oversikt på kostnader, spesielt med tanke på
Ryfast.
Styret foreslår at kontingent for trenere/oppmenn halveres, og dermed blir på minste
tillatte kontingentsats ihht. NFFs lovverk.
5-7 år 1300
8-12 år 1800
13-16 år 2200
17-25 2800
25+ 3300
Trenere/oppmenn: 100
Støttemedlem: 400
Æresmedlem: 0
Styrets forslag til vedtak: Kontingent for trenere endres til 100kr/år f.o.m 01.01.2020.

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 2019 og 2018, samt regnskap 2018 og 2017.
Budsjettet for 2019 viser kr 351.150,- i underkudd totalt for klubben med en omsetning
på 6.682.577,Håndball gruppa budsjetterer med et underskudd på:
Fotball gruppa budsjetterer med underskudd på:
Friidrett gruppa budsjetterer med overskudd på:
Resten er i balanse

- 80.119,-302.000,31.169,-

Styrets forslag til vedtak: Godkjenne budsjett for 2019

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.

Styrets forslag til vedtak: godkjenne organisasjonsplan

Sak 10: Valg av 4 styremedlemmer, nestleder og 1
varamedlem

Revisorer: Vi bruker ekstern revisor, Ryfylke Revisjon, da vår omsetning overstiger
5MNOK
Valgkomite: ikke på valg
Kontrollkomitè: ikke på valg
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.

