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1.

GODKJTNNING AV INNKALLING

lnnkalling enstemmig godkjent.

2.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Saksliste enstemmig godkjent.

3.

VALG AV MøTELEDER

Roger Stormo foreslått som møteleder, enstemmig valgt.

4.

VALG AV REFERENT

Anne Blix foreslått som referent, enstemmig valgt.

5.

vALG AV2 REpRESENTarutrnltLÅsxRtvr uruorRÅRStvtøTEpRoroKoLL
Marianne Johansen og Line Rasmussen foreslått, enstemmig valgt.

6.

GODKJEN NING AV STEM M EBENETTIC T OT ÅRSIVIøTEDELTAG ERE

Det var 15 oppmøtte på årsmøtet, alle betalende medlemmer. Alle godkjent som

stemmeberettigede.

7.

GoDKJENNTNG

nv ÅRsturLottrtG

Årsmelding fra Bueskyting, Folkehelsegru ppa og Young Active mangler. Øvrige
årsmeldinger enstemmig godkjent.

8.

GODKJENNING AV REGNSKAP OG BALANSE

Regnskap og balanse for 2OI5 enstemmig godkjent.

a.

REVISORS BERETN ING

Revisors beretning enstemmig godkjent, men med kommentar om at dato må

korrigeres.

9.

GODKJENNING AV BUDSJETT

Budsjett for 2016 enstemmig godkjent.
10. INNKOMNE SAKER

a)

Ungdomsrepresentant til hovedstyret
Ungdomsrepresentant går inn som fast medlem av styret. Organisasjonsplan og
lovnorm tilpasses den nye styresammensetningen.
Enstemmig vedtatt.

b)

Treningsavgift delegeres til gruppene
Gruppene fastsetter selv treningsavgifter for sine aktiviteter.
Enstemmig vedtatt.

c)

Endring av prokura for ØlL
Ronny Olsen står pr dd. med prokura for ØlL. Denne slettes, og erstattes med teksten
« Prokura tildeles leder og økonomiansvarlig i fellesskap».

Enstemmig vedtatt.

11. VEDTEKTSENDRING AV øIL.S LOVNORM
Norges ldrettsforbund har laget ny lovnorm som alle idrettslagene må godkjenne.
Små endringer iforhold til tidligere lovnorm, primært iforhold til frister.
Enstemmig vedtatt.

12. ORGANISASJONSPLAN øIL
Ny orga

n

isasjonpla n ble lagt fram,

jfr punkt 10 a) om u ngdomsrepresentant

i

hovedstyret.
Enstemmig vedtatt.

13.

FASTSETTELSE AV KONTIGENT

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret (dvs. 300 kr for enkeltmedlem og 600
kr for familie).

Enstemmig vedtatt.

14.

SPORTSPLAN

Enstemmig godkjent.

15. VALG

a)

Valg av hovedstyre

Valgkomitåen la fram f6lgende forslag:

Nestleder:
f konom ia nsvarlig:
Sportslig leder:
Styremedlem/sekretær:

Revisor:
Leder:
Styremedlem:
U

ngdomsrepresentant:

Varamedlem:
Revisor:

Line Rasmussen ikke på valg
Helge
ikke på valg
Hogne
ikke på valg
Anne
ikke på valg
Einar
ikke på valg

Kolberg
Gullberg
Blix
Rosting
Laila Brun Engen
Ken neth Rendal

gjenvalg
nyvalg
Sirianna S. Pettersen nyvalg
Bjørn
nyvalg
gjenvalg
Sture

Seljeseth
Bang

Alle enstemmig valgt for en periode på to år.

b)

Valg av valgkomitå

Ole Aksel Svendsgå rd

gjenvalg

Christina Dybvik
Rune Meosli

nyvalg
nyvalg

Valgkomitåen ble enstemmig valgt for et år.

@vrig representasjon for ØlL:

Frivillighetsse ntralen
Berit Braseth sitter som representant i styret i Frivillighetssentralen, gjelder ut2017.

Ørneshallen SA
Stein Harald Engen og Bjørn Seljeseth sitter som representanter i styret til
Ørneshallen SA. Årsmøtet foreslår at disse fortsetter for årene 2OL7 -2079.
På årsmøtet i Ørneshallen SA møter leder i håndballgruppa (nestleder vara), leder
ba rneidrettsgruppa (nestleder vara) og leder i volleyballgruppa (nestleder vara).

i

Nærkanalen
Leder m/nestleder som vara møter på generalforsamlingen til Nærkanalen.
Nord-Norsk Rewfestival SA
Leder m/nestleder som vara møter på årsmøtet til Nord-Norsk Revyfestival SA.
@vrig representasjon enstemmig godkjent.

Gjenvalgt leder Laila Brun Engen rundet av årsmøtet med å takke Annie SjØteig for innsatsen
som hun hargjort i hovedstyret de to foregående år, blomsterhilsen vil bli levert hjemme
hos henne iuka som kommer.
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