
Sidetall i sak 2,4,5,8 viser til sider i protokollbok som oppbevares hos idrettslagets leder. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

Linda Døsen, Monica Bruun, Kristoffer Låg, Alf Stokke, Elisabeth Åsvang, Vegar Berget, 

Goro Eggen Bolstad, Berit Grindflek, Hilde Nystuen, Hege Undseth, Alexitos Lora, Kari 

Høye, Runar Rolstad, Berit Rolstad, Haagen Ingebrigtsen, Torgeir Før, Tor Inge Nytrøen, 

Erling Nils Aasheim og Jan Nordengen. 19 stemmeberettigede medlemmer. 

2. Godkjenne innkallingen og saksliste s.205 

Leder spurte årsmøtet om de kunne godta at sak 6 om prosjekt Kværnesodden kunne 

behandles sammen med regnskapet, sak 5.  

Vedtak:  

Innkallingen og sakliste med prosjekt Kværnæsodden som en del av sak 5 ble enstemmig 

godkjent. 

3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen. 

Vedtak: 

 Ordstyrer: Linda Døsen 

 Sekretær: Monica Bruun, 

 Til å underskrive protokollen: Erling Nils Aasheim og Goro Eggen Bolstad 

4. Laget og gruppene sine årsmeldinger. 

Det vises til årsmelding s. 206-213 

Det ble foreslått noen små redaksjonelle endringer: Side 5 – siste avsnitt på fotballgruppa 

strykes. Side 6 – «Dugnadsansvarlig» endres til «Nestleder», og to klubbrenn måtte flyttes 

pga kulde, ikke ett som det står.  

Vedtak: 

Årsmelding 2016 tatt til etterretning med de redaksjonelle endringene.  

 

Ingeborg Scheve ankom møtet, kl. 19:15. 20 stemmeberettigede medlemmer.  

 

5. Laget og gruppene sine regnskap. 

Det vises til revisjonsberetning s.215 og resultatoversikt for hovedlag og gruppene 

s.214 



Leder leste høyt informasjonen til idrettslagets medlemmer ang stor budsjettsprekk og 

ekstrabevilgning til prosjekt Kværnesodden, se s.219 

Vedtak: 

Årsmøtet er informert om styrets bakgrunn for ekstraordinær bevilgning til prosjekt 

Kværnesodden og støtter beslutning om å innvilge kr. 250.000,- av idrettslagets 

egenkapital for å kunne ferdigstille prosjektet. Regnskap 2017 enstemmig godkjent. 

6. Innkomne saker og forslag. 

Sak om prosjekt Kværnesodden ble behandlet sammen med regnskapet i sak 5.  

7. Medlemskontingenten for 2019. 

Innstiling fra styret (endret):  

Barn kr 100,- 

Voksne kr 200,- 

Familie kr 500,- (endret fra kr 400,-) 

Vedtak: 

Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 

8. Vedta lagets og gruppenes budsjett, med arbeidsplaner. 

Det vises til framlagte budsjett (hovedtall for budsjett s.214) og arbeidsplaner. 

Vedtak: 

Framlagte budsjett med arbeidsplaner enstemmig vedtatt.  

 

9. Behandle lagets organisasjonsplan. 

Det vises til framlagte organisasjonsplan 

Jan Nordengen fremmet følgende forslag: Idrettslaget setter inn i sitt organisasjonskart et 

forslag til varslingssystem ved trakassering, mobbing, seksuelle overgrep, etc. 

Vedtak: 

Framlagte organisasjonsplan og Jan Nordengens forslag enstemmig vedtatt. 

10. Valg 

Valgkomiteen har bestått av: Haagen Ingebrigtsen, Goro Eggen og Lillian Vardenær. 

Valgkomiteens innstilling: 

 



 

Linda Døsen fremmet i tillegg følgende forslag: Jørn Strandvik og Tone Wiik ble på 

fjorårets årsmøte valgt for to år i hundekjørergruppa. Disse settes opp igjen.  

Jørn Strandvik – nestleder, valgt i 2017 for 2 år 

Tone Wiik – styremedlem, valgt i 2017 for 2 år 

Goro Eggen Bolstad ble kandidat til verv i Skigruppa og måtte derfor tre ut av 

valgkomiteen jf.  § 19 pkt. 1 i Lovnorm for idrettslag. Hege Undseth meldte seg til å sitte i 

valgkomiteen.  

Ny valgkomite: 

Lillian Vardenær – leder, velges for 1 år 

Marita Undset Lillestu – velges for 2 år 

Hege Undseth – velges for 3 år 

Ny valgkomite overtar jobben med å finne ny leder til hovedlaget. Det innkalles til 

ekstraordinært årsmøtet da ny leder er på plass. 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling med overnevnte endringer enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Sted/dato 

 

 

 

____________________________   ________________________ 

Erling Nils Aasheim     Goro Eggen Bolstad 


