
ÅnsnaØTE PRoroKoLL 2016

øYANE IDRETTSLAG

MANDAG 24.02.2016

1. Godkjenne stemmeberettigete

Tilstede 8 stk stemmeberettigete

2. Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden

- lngen merknader til innkalling.

- Sakslisten ble godkjent.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Valg av møteleder: Lars Gaute @stebø

- Valg av referent: Lars Gravdal

- Signering av protokoll: Roy GunnerØd & Kristin Smines

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsberetning for 2015 fra styret i Øyane ldrettslag ble delt ut og gjennomlest'

Årsmøte god kjente å rsberetningen uten merknader.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskapet for 2015 viser en salgsinntekt påkr.474 000, kostnader på 541 000 og et

negativt resultat på kr. - 61 000, skyldes et s§rt underskudd ifbm overtrekksdrakter.

lnntekten får 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.

Årsmøte godkjente regnskapet for 2015.



6. Behandle forslag og saker.

a) Forslag: Årsmøte gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige

endringer i NlFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

Godkjent av årsmøte

7. Fastsettemedlemskontingentogtreningsavgift.

Medlemskontingent for 2016 fastsettes til kr 600 pr år - i tillegg innføres en treningsutgift på

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

fra og med 13 år som deltar på innebandy, og kr. 600 for de innebandyspillere som har fylt

L7 år.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Det totale budsjettet for 2016 budsjetterer med et overskudd på kr. 2 000'

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Organisasjonsplanen ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer.

Lov ble gjennomgått og vedtatt.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

. Leder: Lars Gaute Østebø, valgt for 2 år

o Nestleder: Kristin Smines, valgt for 1 år

b) 3 styremedlemmer og ingen varamedlem.

o Tom Heine Tysse, styremedlem valgt for 2 år

o Hanne Grete Kvamsø, styremedlem valgt tor 2 år

o Tore Houeland, styremedlem valgt for 2 år

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer.

FØlgende revisorer ble valgt: Tone Gimre og Eileen Høyvik



Hovedstyret for 2016:

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Sekretær:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

S§remedlem:

Varamedlem:

Lars Gaute øslebø

Kristin Smines

Trond Rosnes

Lars Gravdal

Roy Gunnerød

Tom Heine TYsse

Hanne Grete KvamsØ

Tore Houeland

Marit Hagland

Valgt inn for:

valgt for 2 år

valgt for 1 år

ikke på valg (2 året)

ikke på valg (2 året)

ikke på valg (2 året)

valgt for 2 år

valgt for 2 år

valgt for 2 år

ikke på valg (2 året)

Valgkomit6ens i nnstilling 2015

Verv

Ird".

2015 Forslag 2016

Lars Gaute Østebø Lars Gaute Østebø (gienvalg, 2 år)

Kristin Smines t<ristin Smines (gjenvalg, 2 år)
Nestleder

Lars Gravdal (ikke På valg)
Seketær I-ars Gravdal

Kasserer Trond Rosnes Trond Rosnes (ikhe På valg)

rtun re-cretne Kvamsøe (ny på valg, 2 år)
Styremedlem Trond Andersen

Styremedlem Roy Gunnerød Roy Gunnerød (ikke På valg)

Styremedlem Petter Støldal Tore Houeland (nY På valg. 2 år)

-Tom 

Heine Tysse (ny på valg, 2 år)
Styremedlem

Va*m"dtem

Sten Rasmussen

Marit B. Hagland Marit B. Hagland (ikke På valg)

Revisor Eileen Høyvik Eileen Høyvik



Styreleder utnevner representanter til
avdelhgsspesifikke ting, møter i

organisasj onsledd, etc. Avdelingslederne skal

fortrinnsvis velges som representanter for

«sitt» organisasjonsledd. Ved generelle møter

(fks. Idrettsrådet eller NIF) så følges standard

rekkefølge.

Følger følgende rekkefølge :

l. Leder

2. Nestleder

3. Sekretær

4. Kasserer

5. StYremedlem

Der hvor det kan/skal være to

representanter skal det være 6n

av hvert kjønn, i rekkefølgen

over for øvrig.

Representanter til ting,

møter i organisasjonsledd,

etc

Silje Ask Tysse (leder)

Sten Rasmussen (medlem)

Laila RoaldsøY (medlem)

Torger Gimre (varamedlem)

Laila RoaldsøY (leder)

Silje Ask TYsse (medlem)

Håkon Joa (medlem)

Marianne Østebø (vara)

Valgkomitd

(innstilling fra stYre)

RoaldsØy 03.03.2016

Lars Gravdal

Referent
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Roy Gunnerød Kristin Smines


