Årsmøte Staal Jørpeland IL 28.mai 2020 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.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Styreleder
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 2019
Se egne saksdokumenter for detaljer. Ønskes resultatregnskap for klubben, ta kontakt
med daglig leder.
Årsregnskap viser et overskudd på 199.683,Årets overskudd/underskudd i den enkelte gruppe er fordelt/fratrukket den enkelte
gruppes egenkapital, se egenkapitalnoten.
Styrets forslag til vedtak: godkjenne årsregnskap for 2019

Sak 6: Behandle forslag og saker
a) Revisjon av sportsplan
Da hovedstyrets forslag til ny sportsplan ikke ble vedtatt ifbm. årsmøtet i 2019, har
ansvaret for å lage et nytt forslag i perioden før årsmøtet 2020 ligget hos gruppene
selv. Håndball-og fotballgruppa har nå sammen utformet et nytt forslag til sportsplan
som er lagt ut som eget saksdokument på www.staal-il.no.
b) Ny virksomhetsplan
Hovedstyret har siden november 2019 kjørt en prosess i sammen med
gruppestyrene om å utarbeide en ny virksomhetplan gjeldende for Staal Jørpeland
IL.
Forslag til virksomhetsplan er lagt ut som eget saksdokument på www.staal-il.no.
c) Ministaal
I 2019 ble Ministaal startet opp som et prøveprosjekt, hvor 6-åringene fikk drive
med alle Staals idretter i et felles treningsopplegg (idrettsskole). Det er gjort flere
evalueringer i løpet av perioden, og hovedstyret har kommet frem til et forslag til
vedtak. Begrunnelsen til styrets forslag er først og fremst begrunnet med usikkerhet
rundt rekrutteringen, samt hallkapasitet før vi får ny hall på plass.
Styrets forslag til vedtak:
-

2015-kullet starter opp med Ministaal i år. Tilbudet blir gratis dette første
«rekrutteringsåret».
2014-kullet starter opp med vanlig gruppeaktivitet til våren, hvor Ministaal
foreløpig utgår for 6-åringer.

-

2013-kullet avslutter Ministaal og starter opp med «vanlig» gruppeaktivitet.

d) Fullmakt til å bruke av idrettslagets egenkapital, samt å ta opp lån med pant i
Staaltun
I forbindelse med oppgradering av Jørpeland sentralidrettsanlegg ønsker
hovedstyret å kunne bruke av Staal Jørpeland IL sin egenkapital, og samtidig ved
behov kunne ta opp lån til samme formål.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å bruke idrettslagets egenkapital samt å ta opp
lån med «Staaltun» som pant, for å gjøre oppgraderinger på Jørpeland
sentralidrettsanlegg. Rammen på lån er opp til kroner 5.000.000,e) Dir. Poulssons innsatspokal

Sak 7: Medlemskontingent 2020
Hovedstyret har sett på medlemskontingentsatsene, og ønsker å forenkle strukturen ved
å redusere antall kontingentgrupper fra fem til tre. I tillegg kommer satsene for
trenere/oppmenn og støttemedlemmer.
Styrets forslag til kontingentsatser f.o.m. kalenderåret 2021:
6-7 år 900
8-16 år 1900
17+ 2900
Trenere/oppmenn: 100
Støttemedlem: 500
Æresmedlem: 0

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
- Superstaal
- Daglig leder
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 2020 og 2019, samt regnskap 2019 og 2018.
Budsjettet for 2020 viser kr 48.302,- i overskudd totalt for klubben med en omsetning
på 6.323.000,Håndball gruppa budsjetterer med et overskudd på:
Fotball gruppa budsjetterer med overskudd på:
Friidrett gruppa budsjetterer med overskudd på:
Resten er i balanse

51.500,19.102,2.500,-

Se ellers egne saksdokumenter for mer informasjon.
Styrets forslag til vedtak: Godkjenne budsjett for 2020

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 styreleder, valgkomitè og kontrollkomitè

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.

