
ÅRSMØTE PROTOKOLL 

ØYANE IDRETTSLAG 

MANDAG 17.02.2014 

 

1. Konstituering 

- Valg av møteleder: Lars Gaute Østebø  

- Valg av referent: Marit B. Hagland 

- Signering av protokoll: Trond Rosnes & Silje Ask Tysse 

- Opptelling av stemmeberettigede medlemmer: 7 stk 

- Ingen merknader til innkalling. 

- Sakslisten ble godkjent. 

 

2. Årsberetning 2013 

Årsberetning for 2013 fra styret i Øyane Idrettslag ble delt ut og gjennomlest.  

Årsmøte godkjente årsberetningen uten merknader. Se vedlegg 1 

 

3. Regnskap 2013 

Regnskapet for 2013 viser en salgsinntekt på 287.313 et underskudd på kr. 831.057 kr og inkluderer 

idrettslagets egenbetaling på 1 million til ny kunstgressbane. Underskuddet er 126.543 kr bedre enn 

budsjettert. 

 

Inntekten for idrettslaget kommer fra dugnadsinnsats i forbindelse med turneringer, 

medlemskontingent, offentlige tilskudd, grasrotandelen og sponsorinntekter. 

 

Utgiftene i de fleste avdelingene er moderate. 

 

Revisorene har ingen merknader til regnskapet og anbefalte at årsmøte godkjenner regnskapet. 

Regnskap og revisjonsberetning er vedlagt. 

 



Årsmøte godkjente regnskapet for 2013. 

 

4. Budsjett 2014 

Det totale budsjettet for 2014 har inntekter på kr. .000 og utgifter på kr. xxxx, noe som medfører et 

budsjettert overskudd på kr. 81.400. 

 

Årsmøte vedtok budsjettet.  

 

5. Medlemskontingent Fastsettes til kr 600 pr år – i tillegg innføres en treningsutgift på 400 kr 

for de medlemmene som deltar på trampetten (fra 5. klasse) og 400 kr for medlemmer fra og med 

13 år som deltar på innebandy. 

 

6. Organisasjonsplanen ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer – se vedlegg 2 

Denne ble vedtatt 

 

7. Behandle forslag til saker:  

 

a) Vedtektsendringer  

 

i. Vedtektsfestet kontingent for tillitsvalgte på kr. 25 - ØIL dekker kostnadene 

ii. Styret skal bestå av 7 styremedlemmer og ingen varamedlemmer 

iii. Valgkomite skal bestå av 3 medlemmer og ingen varamedlemmer 

iv. Leder og nestleder har signaturrett sammen 

 

b) Utnevnelse av æresmedlemmer 

i) Forslag om å utnevne John Harald Skjølberg og Torger Gimre til æresmedlem. 

 

Årsmøte godkjente forslagene med unntak av sak a) ii. Saken ble drøftet og det var uenighet i 

forhold til at avdelingsleder for trampett ikke skulle være representert med stemmerett i styret. Det 



ble foreslått en avstemmingssak der flertallet stemte for å: «arrangere et ekstraordinært årsmøte 

der forslag til sak er at styret skal bestå av 8 medlemmer og ingen varamedlemmer». Vedtektende 

ble derfor midlertidig godkjent slik de ble foreslått. 

 

Årsmøtet vedtok å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 1. april klokken 19:45 i ØIL sine lokaler.  

 

Agenda:  

 

1. Vedtekstendring: Styret skal bestå av 8 styremedlemmer og ingen varamedlemmer.  

 

2. Valg av nytt styremedlem: Det foreslås at Trond Andersen velges for 2 år som representant 

for trampetten.  

 

 

8. Innstilling fra valgkomitéen til nytt styret ble fremlagt. 

 

a) Valg av leder og nestleder  

 

Lars Gaute Østebø ble valgt som leder for 2 nye år 

Kristin Smines ble valgt som nestleder for 2 år 

 

b) Valg av styremedlemmer 

 

Styremedlemmene Sten Rasmussen og Trond Andersen ble valgt 

 

Hovedstyret for 2014:   Valgt inn for: 

Leder:  Lars Gaute Østebø Valgt for 2 år 

Nestleder: Kristin Smines Valgt for 2 år 

Kasserer: Trond Rosnes  Ikke på valg 



Sekretær: Marit Hagland  Ikke på valg 

Styremedlem: Roy Gunnerød Ikke på valg 

Styremedlem: Sten Rasmussen Valgt for 2 år 

Styremedlem: Petter Støldal  Ikke på valg 

 

c) Følgende revisorer ble valgt: Tone Gimre og Eileen Høyvik 

 

d) Representanter til  

 

e) Valgkomite: Laila Roaldsøy, Silje Ask Tysse og Håkon Joa 

 

 

Roaldsøy 17.02.2014 

 

 

_________________________ 

Marit Brandsæter Hagland 

Referent 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Trond Rosnes       Silje A. Tysse 


