PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Protokoll fra årsmøte i Stokmarknes Idrettslag Fotballgruppa, Stokmarknes 23.03.15
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
De stemmeberettigede ble godkjent.
Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innstilling: Styret foreslår at innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes
Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ ordstyrer (valgt i Sak 3). Den valgte sekretær
skriver protokoll.
2. Dirigent/ ordstyrer kan forkorte deltakeres taletid og sette strek for talerlisten etter behov.
3. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
VEDTAK: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.
Sak 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen
Innstilling:
Som dirigent/ ordstyrer:
Jørn Singdahlsen
Som sekretær:
Cecilie Johnsen Salahudeen
Til å skrive under protokollen: Lars Aasheim (lars.aasheim@trollfjord.no)
Christer Remen (cre@uin.no)
VEDTAK: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Innstilling: Årsberetningen for 2014 godkjennes.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Innstilling: Godkjent regnskap sendes ut til alle tilstedeværende så snart det foreligger.
Dersom det ikke blir godkjent innen fire uker må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
Ubetalte kontingenter fra 2011, 2013 og 2013 strykes og føres som tap i regnskapet for 2014.
Spillere som ikke betaler kontingent utestenges fra trening og kamper inntil kontingenten er
betalt. Den enkelte spiller kan inngå særavtale med styret.
VEDTAK: Innstilling enstemmig vedtatt.
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak A. Samarbeidsavtale mellom Melbo, SIL og Stålbrott
Ulike innspill ble diskutert vedrørende et ønske og/eller et behov for en
samarbeidsavtale mellom fotballklubbene i Hadsel.
- All god jobb i barnefotballen «blir borte» når relativt unge spillere bytter lag.
- Bytting av lag har en tendens til å spre seg slik at når en går, så gå ofte flere.
- Trenere blir usikre på hvem de har igjen til å skape et lag med.

-

Hva har SIL å tilby spillerne?
Er det mulig å tilby et felles juniorlag?
Vi er ikke klar for avtale. Vi må først gjøre SIL mer attraktiv i så fall er
klubbutvikling viktigst i første omgang.
Mer viktig med et godt samarbeid mellom trenerne
Viktig å satse på et juniortilbud

Innstilling: Styret får fullmakt til å utvikle en eventuell avtale.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Innstilling:
Barnefotball 1. – 3. klasse

kr 1000.-

Barnefotball 4. klasse

kr. 1200.-

Barnefotball 5. – 6. klasse

kr 1400.-

Ungdomsfotball G14/J14

kr 1700.-

Ungdomsfotball G16/J16

kr 1850.-

A-laget

kr 3200.-

Søskenrabatt for barne- og ungdomsfotball:
Første – 25 % av medlemskontingent
Andre osv. – 50 % av medlemskontingent
Trenere i ungdomsfotball har yngste barn gratis. Ingen kompensasjon for oppmenn og
styremedlemmer.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: Budsjett for 2015 godkjennes.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
Sak 9. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
VEDTAK: Jørn Singdahlsen enstemmig valgt til leder.

Jørn Singdahlsen

1 år

2016

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

Øystein Huse
Lise Jakobsen
Bengt Are Pettersen
Åse Jin Brustad
Cecilie Kristiansen
Vegar Steingrimsen
Janne Dahl

1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

Åge H. Rusten ikke på valg før 2016
VEDTAK: Enstemmig valgt. Det nye styret har fullmakt til å fordele roller innad i styret.
c) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne revisorer
dersom ansvaret for regnskapet tas tilbake fra Økonor Vesterålen.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
d) Valgkomiteens innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: Årsmøtet gir
styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben
er tilsluttet.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
e) Styrets innstilling på valgkomité:

Steinar Pettersen
Christer Remen
Cecilie Salahudeen

leder
medlem
medlem

2 år
2 år
2 år

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

______________________________
Lars Aasheim

______________________________
Christer Remen

2017
2017
2017

