
Ånsu øTE PRoroKoLL 2aL7

ØvaruE IDRETTSLAG

MANDAG 2A.O2.2AL7

1. Godkienne stemmeberettigete

Tilstede 8 stk stemmeberettigete

z. Godkienne innkallingen, saklisten og forretningsorden

- lngen merknader til innkalling'

- Sakslisten ble godkjent'

3.Velgedirigent,referent,samttomedlemmertilåunderskriveprotokollen

Valg av møteleder: Lars Gaute Øslebø

- Valg av referent: Lars Gravdal

- Signering av protokoll: Eileen HøWik & Tore Houeland

4. Behandle idrettslagets årsberetning herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsberetnin gfar 2ot6fra styret i ØYane tdrettslag ble gjennomlest'

ÅrsmØte godkjente å rsberetni ngen uten merknader'

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskapetfor20t6visereninntektpåkr.358000,kostnaderpå2570O0ogetpositivt
resultat På kr. 101000'

Sum bankinnskudd ved utgangen av året er 863 000 kr'

lnntektenforidrettslagetkommerfradugnadsinnsatsiforbindelsemedturneringer,
medlemskontingent,offentligetilskudd,grasrotandelenogsponsorinntekter.

Utgiftene i de fleste avdelingene er moderate'

Revisorene har ingen merknader til regnskapet og anbefalte at årsmøte godkjenner

regnskaPet.

Årsmøte godkiente regnskapet for 2016'



6. Behandle forslag og saker'

a)Forslag:NedleggelseavTrampett-avdelingen,inkludertsalgavtrampettutstyr.

Godkjent av årsmøte

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift'

Medlemskontingent for ZoLTfastsettes til kr 100 pr år - i tillegg innføres en treningsutgift på

500krforfotball,håndballoginnebandybarnogT00forinnebandyvoksne'Manervoksne
fra 18 år.

lngenbetalermerentreningsavgift,dersommanermedlemimerenenaktivitetsåbetales
kun den høYeste treningsavgiften'

Vedta idrettslagets budsiett'

DettotalebudsjettetforZoLTbudsjetterermedetunderskuddpågrunnavsponsingav
turer.

ÅrsmØtevedtaratdesomreiserpåovernattingsturneringiårgistilskuddpå1000krpr
deltager fom 4 klasse'

Behandle idrettslagets organisasionsplan'

Organisasjonsplanen ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer'

Lov ble giennomgått og vedtatt'

Engasiere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

Nestleder: Anne Therese Lar§en

b) 4 styremedlemmer og tvaramedlem'

Se under.

c} Øvrige valg i henhold tit vedtatt organisasionsplan, jf' pkt' 9'

7.

8.

9.

10.
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d)

e)

Representanter til ting og mØter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representant

valgkomite med L lede f ,2 medlemmer og 1 varamedlem.

HovedstYret for 2AL7:

Leder: Lars Gaute Østebø

Nestleder: Anne Therese Larsen

Valgt inn for:

ikke på vale (2 året)

ny på valg, 2 år

ny på valg, 2 år

gjenvals (1 år)

ny på valg, 2 år

ikke på vale (2 året)

ny på valg, 2 år

ikke på valeQ året)

ny på valg, 2 år

Kasserer:

Sekretær:

Eileen HØWik

Lars Gravdal

Styremedlem: lvar saga Trane

Styremedlern: Tom Heine TYsse

Styrernedlem: ØYstein Refseth

Styremedlem: Tore Houeland

Varamedlem: RoY Gunnerød

Valgkomit6ens i nnstilling 2AI7

Forslag20l7

Lars Gåute ØiteUø (ikke På valg)
Lars Gaute Østebø

(nY På valg ,2 åff)
Kristin SminesNestleder

Lars Grtvdal gienvalg (1 år)

ffi (nypåvalg,2ar)
Trond Rosnes

@ (nypåva1g,2er)
Hanne Grethe Kvamsøe

Styremedlem

@(nypåva1g,2er)Roy GunnerødStyremedlem

Tb,re HoGland (ikAe På valg)
Tore HouelandStyremedlem

ffiysse (ikkepåvalg)
Tom Heine TYsseStyremedlem

@d(nypåvalg,2frr)Marit B. HaglandVaramedlem

Eileen HøYvikRevisor

Tone Gimre



representanter til

avdeling§§Pe§ifikke dtg, møter i

organisasjonsledd, st§. Avdelingslederne skal

foruinnsvisvelge§somrepresentanterfor
<<sitb> organisasjonsledd. ved generelle møter

(fts, Idrettsrådet eller NIF) så følges standard

rekkefølge-

Føtgtt følgende rekkefølge :

l. Leder

2. Nestleder

3. Selcstær

5. StYremedlem

Der hvor dettsan/skal være to

representanter skal det være 6n

av hvert §ønn, i rekkefølgen

oYer for øwig"

Representanter til tittg
møter i organisasj onsled4

etc

SiUe eit TYsse {leder)

Sten Rasmussen (medlem)

Laila RoaldsøY (medlem)

Torger Gimre (varamedlem)

ffiask Tysse (leder)

Sten Rasmussen (medlem)

Laila RoaldsøY (medlem)

Torger Gimre (varamedlem)

Valgfuomite

tinnstilling fra stYre)

RoaldsoY ZO-A2-2A17
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Lars Gravdal

Referent
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Ifi''L €lr'uL, ,t{
Eileen HøYuik

Tore Houeland


