mestring og idrettsglede
gode minner for Iivet

PROTOKOLL FRA ARSMOTET I STML IORPELAND IL
I STAALTUN:

-

28. MAI 2O2O KL.79OO

Agenda for Arsmotet:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

dirigent, referent, samt to medlemmer til a underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets Arsberetning, herunder eventuelle gruppeArsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent pe minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til a fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
B. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta f/lgende valg:
a) styreleder
bJ 0vrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
c) Representanter til ting og moter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til A oppnevne representantene.
3. Velge

Det vises

t.

til innkalling til drsmotet

pi

.staal-il.no

Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder Mads Tjotta informerte om at alle som skal kunne stemme pi saker i lopet av
motet matte vere betalende medlemmer. Han opplyste om at dersom noen var usikre p6
om de hadde betalt, hadde de umiddelbart muligheten til 6 sjekke dette i
med lemsregisteret.
15 personer

til stede, alle stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

3.

Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til 6 underskrive protokollen

Dirigent: B0rge Oanes
Referent: Rune Harestad
Johannes Tveitnes og Signe Bay Schultz ble valgt til 6 skrive under protokoll.

Handlekraft Engasjement Respekt

-

estring og idrettsglede
gode minner for livet

Behandle idrettslagets Srsberetnin& herunder eventuelle gruppeirsmeldinger

Kun oppsummeringen i Arsberetningen til hovedstyret ble gjennomgAtt, da alle gruppers
Arsberetninger har ligget offentlig pi nett i flere mineder.

Arsberetningene ble godkjent av Arsmotet.

5.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Totalt overskudd

pi

199.683,- for hele idrettslaget.

Utvalgte tall fra regnskapet blir gjennomg6tt.

Total EK pt. 3!.I2.2OtBi
3.342.935,- fordelt pe fotball (L.$o.372,-\, h6ndball (1.664.330,-) og friidrett (528.234,-1.
Regnskapet ble godkjent av 5rsmotet.

Behandle forslag og saker

a)

Revisjon av sportsplan
Forslag

b)

til ny sportsplan ble godkjent av Arsmotet.

Virksomhetsplan
Nestleder Elisabeth Lerstol Oftedal gikk gjennom litt av prosessen rundt
utarbeidelsen av en ny virksomhetplan.
Virksomhetplanen skal gjennomsyre hele idrettslaget hvor den beskriver vir
visjon, vire verdier, idrettslagets mAl og hvordan vi onsker kulturen i klubben

Handlekraft Engasjement Respekt

mestring og idrettsglede
gode minner for livet

skal vare. Den skal ligge tilgjengelig pA idrettslagets nettsider, og brukes
aktiflpresenteres pa alt i fra foreldre-/spillermoter pA lagsniva til
lagledersamlinger og andre samlinger pA (hoyere> niva.

Virksomhetsplanen ble godkjent av arsmotet.

c) Ministaal
Styrets forslag til vedtak:
2015-kullet starter opp med Ministaal i Ar. Tilbudet blir gratis dette forste
<rekrutteringsiret>.
2014-kullet starter opp med vanlig gruppeaktivitet til viLren, hvor Ministaal
forelopig utgdLr for 6-Aringer.
2013-kullet avslutter Ministaal og starter opp med <vanlip gruppeaktivitet
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av arsmotet.
Det var likevel stemning blant de fremmatte for at Ministaal skal gjelde for bdde 5og 6-dringer i fremtiden. Temaet vil derfor bli en sak pd agendaen ogsd til drsmgtet
i 202L.

dl Fullmakt til ri bruke av idrettslagets EK samt
Staaltun

i

ta opp

lin

med pant

i

I forbindelse med oppgradering av JOrpeland sentralidrettsanlegg onsker
hovedstyret A kunne bruke av Staal forpeland IL sin egenkapital, og samtidig ved
behov kunne ta opp lAn til samme formil.

Styrets forslag til vedtak:
Arsmotet gir hovedstyret fullmakt til A bruke idrettslagets egenkapital samt
opp lfln med <Staaltun> som pant, for A gjore oppgraderinger pA Jgrpeland
sentralidrettsanlegg. Rammen pi lin er opp til kroner 5.000.000,-

a

ta

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av ersmotet.
eJ

Dir, Poulssons innsatspokal

Hovedstyret fikk inn fire nominerte personer.
Dir. Poulssons innsatspokal ble for

iret

2019 tildelt til Timothd Brekke Bouchentouf.

Handlekraft Engasjement Respekt

Sammen om mestring og idrettsglede

-

gode minner for

7,

livet

Fastsette medlemskontingent pA minst kr 50, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til e fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet

Hovedstyret har sett pd med lemskontingentsatsene, oB Onsker a forenkle strukturen noe.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, slik at kontingenten Jor 2O2I blir som folger:

56r:
6-7 tr:
8-16 6r:
t7+ er

n:
Stottemedlem:
Aresmedlem:
Trenere/oppmen

8.

50,- (minstebelop)
900,-

1900,29OO,-

100,500,0.-

Vedta idrettslagets budsjett

Styreleder kommenterte at det er en del usikkerhet rundt budsjettet iforbindelse med
Covid-19 situasjonen.
Arsmotet godkjenner likevel budsjettet.
Rapport fra kontrollkomitd ble gjennomgitt av styreleder. Rapporten inneholdt dn merknad
hvor kontrollkomitd anbefaler at styret fir fullmakt av ersmOtet til A godkjenne et justert
budsjett for 2020.

Arsmotet vedtar at det settes opp et nytt justert budsjett for 2020, innen utgangen av juni
mined, som hovedstyret fir fullmakt til i godkjenne.

Forts, neste side..,..

Handlekraft Engasjement Respelit

Sammen om mestring og idrettsglede

-

gode minner for livet

9,

Behandleidrettslagetsorganisasjonsplan

I

d

rettslagets stru ktu r

E

-|'erdie*r.aft-fircpf,,d

Det ble fremmet forslag om A legge Ministaal under de tre gruppene fotball, hindball og

friidrett.
Forslaget ble enstemmig vedtatt av ersmotet.

Forts, neste side,,,

Handlelcaft Engasjement Respelct

Sammen om mestring og idrettsglede

-

gode minner for livet

10.

Valg av styreleder, kontrollkomitE og valgkomitE

Mads Eirik Tjotta ble gienvalgt til styreleder (2O2O-2O2L)

Ellers bestAr styret av:

beth Lerstol Oft eda | - nestleder (2OI9-2O2O)
Thomas Tungland Mele - styremedlem (2079-2020l,
BArd Hansen - styremedlem (20I9-2O2O)
Rasmus Helgoy Vetrhus - styremedlem (2019-2020)
Linn Elisabeth Vigen - styremedlem (2019-2020)
Ef

isa

Katrine

E

Stokka

-

varamedlem (2019-2020)

Magnar Oanes og Jens Kristian Rein ble gienvalgt til kontrollkomitA
Det ble ikke foretatt valg av ny valgkomitd. Styret md derfor fA dette pA plass sA snart som
mulig, slik at nodvendige oppgaver kan utfores i god tid fOr neste Arsmote.

Staaltun.28.05.2020

jar,--

fu\1"*kl
Rune Harestad

Johannes Tveitnes

Referent

Handlekraft Engasjement Respekt

Bay Schu ltz

