Årsmøteprotokoll - 2018
Årsmøte i Ørnes Idrettslag søndag 17.03.2019 kl 19.00 på klubbhuset.

1.

GODKJENNING AV INNKALLING
Innkalling enstemmig godkjent.

2.

GODKJENNING AV SAKSLISTE
Saksliste enstemmig godkjent.

3.

VALG AV MØTELEDER
Bjørn Seljeseth ble foreslått som møteleder, enstemmig valgt.

4.

VALG AV REFERENT
Anne Blix ble foreslått som referent, enstemmig valgt.

5.

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å SKRIVE UNDER ÅRSMØTEPROTOKOLL
Rune Meosli og Roger Stormo ble foreslått, enstemmig valgt.

6.

GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE ÅRSMØTEDELTAGERE
Det var 11 oppmøtte på årsmøtet, alle betalende medlemmer, og dermed godkjent
som stemmeberettigede.

7.

GODKJENNING AV ÅRSMELDINGER FOR 2018
Årsmeldinger for hovedstyret, allidrett, bueskyting, fotball, håndball, klatring,
lavterskel, revy, volleyball og you act ble framlagt.
Alle årsmeldinger ble enstemmig godkjent av årsmøtet

8.

GODKJENNING AV REGNSKAP OG BALANSE
Regnskap med noter og balanse for 2018 ble enstemmig godkjent, med kommentar
om at andeler i Nordre Meløy FK kr 30.000 må slettes fra balansen og tapsføres i
regnskapet for 2019. Dette fordi Nordre Meløy FK er konkurs og slettet fra
foretaksregisteret. Det ble også informert om lavere utbetaling av LAM-midler, og at
det er sendt inn klage på tildelingen for 2018.
A. REVISORS BERETNING
Revisors beretning ble enstemmig godkjent.

9.

GODKJENNING AV BUDSJETT
Budsjett for 2019 ble enstemmig godkjent.

10.

INNKOMNE SAKER: SAMMENSLÅING AV GRUPPENE HÅNDBALL,
FOTBALL OG ALLIDRETT.
Hovedstyret foreslår sammenslåing av gruppene håndball, fotball og allidrett til èn
aktivitetsgruppe fra 2019 (navn på gruppen vil komme senere).
Vi ser at vi blir for tung administrativt samt at vi sliter med å få folk inn i de
forskjellige styrene. Det er gjerne de samme ungene som deltar på de forskjellige
aktivitetene.
Den nye gruppen består av 7 personer, og dannes i 2019 ved at det kommer inn 3
personer fra fotball, 2 fra håndball og 2 fra allidrett. Disse er valgt på årsmøtene til
gruppene.
Den nye gruppen konstituerer seg selv etter årsmøtet. Gruppen skal ha leder,
nestleder og 5 styremedlemmer. Tone Norum starter som leder.
Ny organisering ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.

11.

ØIL`S LOVNORM
Lovnormen ble enstemmig godkjent. Det har ikke blitt gjort endringer
på lovnormen siden den ble vedtatt på årsmøtet for 2015.
Dato for godkjenning av lovnormen må oppdateres på dokumentet.

12.

ORGANISASJONSPLAN ØIL
Organisasjonsplanen oppdateres i henhold til sak om sammenslåing av gruppene
håndball, fotball og allidrett. Den nye gruppen har foreløpig fått benevnelsen
Aktivitetsgruppe for håndball, fotball og allidrett.
Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent med denne endringen.

13.

FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret, det vil si 300 kr for enkeltmedlem og
600 kr for familie. Enstemmig vedtatt.

14.

SPORTSPLAN
Sportsplanen ble enstemmig godkjent. Det har ikke blitt gjort endringer siden i fjor.
Dato for godkjenning av sportsplan må oppdateres på dokumentet.

15.

VALG
a) Valg av hovedstyre
Valgkomitèen har ikke lyktes med å finne kandidater til vervet som sportslig leder
før årsmøtet. Leder har derimot hatt dialog med aktuelle kandidater, og la fram
forslag til ny sportslig leder på årsmøtet.
Følgende forslag ble dermed lagt fram for avstemming:

Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Sportslig leder
Vara
Revisor

Bjørn Seljeseth
Helge Kolberg
Anne Blix
Ken Johansen
Marianne Johansen
Frode Vederhus

Nyvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Nyvalg
Nyvalg (for et år)
Gjenvalg

Alle personer enstemmig valgt for perioden 2019-2021 bortsett fra vara som bare
sitter fram til neste årsmøte.
Nytt hovedstyre for 2019 blir slik:
Leder
Laila Brun Engen
Nestleder
Bjørn Seljeseth
Økonomiansvarlig
Helge Kolberg
Sekretær
Anne Blix
Sportslig leder
Ken Johansen
Ungdomskontakt
Mina Flaat Hansen
Styremedlem
Thomas Wærnes Moen
Vara
Marianne Johansen

(2018 – 2020)
(2019 – 2021)
(2019 – 2021)
(2019 – 2021)
(2019 – 2021)
(2018 – 2020)
(2018 – 2020)
(2019 – 2020)

Revisor
Revisor

(2019 – 2021)
(2018 – 2020)

Frode Vederhus
Maren Støre Ragnvaldsen

b) Valg av valgkomitè
Det er kommet inn følgende forslag til ny valgkomitè:
Ida Kristin Olsen (leder)
nyvalg
Egil Brandtzæg
gjenvalg
Mats Engen
nyvalg
Valgkomitèen ble enstemmig valgt for et år.

Øvrig representasjon for ØIL:
Ørneshallen SA
Stein Harald Engen og Bjørn Seljeseth er representanter i styret til Ørneshallen SA for
perioden 2019-2020.
På årsmøtet i Ørneshallen SA møter to fra styret i aktivitetsgruppa og en fra styret i
volleyballgruppa med vara.

Nærkanalen
Leder m/nestleder som vara møter på generalforsamlingen til Nærkanalen.
Nord-Norsk Revyfestival SA
Leder m/nestleder som vara møter på årsmøtet til Nord-Norsk Revyfestival SA.
Frivillighetssentralen
John Werner Breckan har sagt seg villig til å delta i styret hos Frivillighetssentralen i
perioden 2019-2020.
Kulturfabrikken
Tre representanter med vara fra Revygruppa møter på årsmøtet til Kulturfabrikken.
Øvrig representasjon enstemmig godkjent.

Anne Blix
referent

Rune Meosli

Roger Stormo

