Kjellmyra Idrettslag

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOVEDLAGET 23.03.14

1. Åpning
Gerd Karin ønsker velkommen. Servering av kaffe og waleskringle

2. Godkjenning av innkalling
Godkjent.
3. Godkjenning av saksliste
Godkjent.
4. Godkjenning av representanter
Godkjent.
5. Konstituering
a. Møteleder: Gerd Karin Strømberg Joten
b. Referent: Eva Karin Christensen
c. Godkjenning av referat: Trygve Løvseth
Steinar Brandett

6. Behandle årsmelding fra hovedlaget og undergruppene.
Hovedlaget:
Gerd Karin Strømberg Joten leser årsberetning.
Godkjent.

Skigruppa:
Christian Tharaldsen leser årsberetning.
Godkjent.
Orienteringsgruppa:
Trygve Løvseth leser årsberetning.
Godkjent.
Rondo:
Ole Peder Berggren leser årsberetning.
Godkjent.
Fotballgruppa:
Ole Søren Skybak leser årsberetning.
Godkjent.

7. Behandle og godkjenne revidert regnskap og budsjett fra hovedlag og
undergruppene
Hovedlaget:
Jon Olav Mo presenterer regnskap og budsjett.
Merknad: Kontojustering i intern overførsel til fotballgruppa fjernes. I
tillegg endres ordlyden sletting til nedbetaling av lån.
Revidert og godkjent.
Skigruppa:
Christian Tharaldsen presenterer regnskap og budsjett.
Merknad:
Kommenteres at løypemaskinen avskrives for fort. I tillegg må
grasrotandelen reduseres. Christian tar med dette videre til styremøte i
skigruppa.
Revidert og godkjent.

Orienteringsgruppa:
Trygve Løvseth presenterer regnskap og budsjett.
Revidert og godkjent.
Rondo:
Helge Nyland presenterer regnskap og budsjett.
Merknad: Bes om å redusere underskudd.
Revidert og godkjent.
Fotballgruppa:
Ole Søren Skybak presenterer regnskap og budsjett.
Merknad: Ønsker fotballgruppa ser på de høye utgiftene.
Revidert og godkjent.

8. Innkomne saker
Det er kommet inn 4 saker fra fotballgruppa.
Sak 1 og 2, er vedtatt og i orden.
Sak 3 og 4
Ønske om endring av fordeling av grasrotandelen hovedlag 30% og
resterende 70 % fordeles til resterende undergupper etter antall aktive
medlemmer.
Omorganisering av styret i hele Kjellmyra idrettslag.
Resultat:
Det er viktig å huske at idrettshuset koster å drifte, hovedlaget har ikke
stor inntekt og må ha 40 % av grasrotandelen for å drifte dette. Forslag
om at det settes ned en gruppe med representanter fra alle undergruppene
til å kartlegge en god løsning for alle her.
Hovedstyret tar selvkritikk i at dette ikke er i orden til årsmøtet i år, da
samme sak kom opp på fjorårets årsmøte og gruppe ble dannet.

Det er viktig i første omgang å avdekke hva det koster å drifte
idrettslagets anlegg. I tillegg er det ett ønske om å få inn ett datasystem
som gir en ryddig oversikt over medlemmene.
Arbeidsgruppa som skal lage en ny struktur blir:
Christian Tharaldsen
Roy Erik Myrvang
Inge Roar Kristiansen
Ole Søren Skybak
Erik Hammer
Helge Nyland
Gerd Karin Strømberg Joten
Jon Olav Mo

Skigruppa

Fotballgruppa
Rondo
Hovedstyret
informant i økonomi

Orienterigsgruppa velger og ikke være med i gruppa, da det er såpass lite
aktivitet i gruppa. De stiller seg enig i avgjørelsen uansett hva utfallet blir,
ifølge Trygve Løvseth.
Gerd Karin kaller inn til ett møte i denne gruppa før påske.
1.september er frist for første høringsutkast.
Det er viktig å se langsiktig, huske at vi er ett felles idrettslag og skal vise
interesse for at alle gruppene skal synes.
I tillegg finne gode løsninger som gjør Kjellmyra IL mer attraktivt, jobbe
med å gi undergruppene eierfølelse til idrettslaget.
9. Valg
Leder:
Styremedlem/damegruppe:
Styremedlem/Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:

Gerd Karin Strømberg Joten (1 år)
Jane Villadsen (2 år)
Eva Karin Christensen (1 år)
Ole Peder Berggren (2 år)
Geir Arne Framaas (2 år)
Ole Marius Ulfsbøl (2 år)
Erik Hammer (2 år)
Christian Tharaldsen (1 år)

Revisjon: Håvard Nymoen og Erling Rusten (2 år)
I tillegg har Marina Olberg og Geri Arne Stenberg tatt over utleie ansvaret
for idrettshuset. Dette er ikke på valg.

10. Utnevnelse at æresmedlem
Utgår
11. Avslutning
Gerd Karin Strømberg Joten takker for oppmøtet og samarbeidet.

Referent:
Eva Karin Christensen

