
   

 

ÅRSMØTE PROTOKOLL 

ØYANE IDRETTSLAG  

TIRSDAG 02.02.2009 

 

1. Konstituering 

- Valg av møteleder: John H. Skjølberg. 

- Valg av referent: Hanne G. Larsen. 

- Signering av protokoll: Liv Solberg Pedersen og Jon Magnar Nesvik 

- Opptelling av stemmeberettigede medlemmer: 16. 

- Ingen merknader til innkalling. 

 

 

2. Årsberetning 
Årsberetning fra styret i Øyane idrettslag ble delt ut (vedlagt). Ingen merknader.  

 

Årsmøte godkjente årsberetningen. 

 

 

3. Regnskap 2008 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 183.637,00. Hovedårsakene til det store 

overskuddet er dugnaden på Lundsneset i høst og egenandeler og sponsing av 

overtrekksdrakter. 

 

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2007 og har følgende kommentarer: 

- Det er kun 0,20 øre i differanse mellom bank og kontoer og den kunne ikke 

identifiseres. 

- Det er funnet bilag for alle utgifter idrettslaget har hatt. Noen få bilag er dårlig 

beskrevet da det er for mye informasjon og for mange kvitteringer samlet i et bilag. 

 

Revisor anbefalte at årsmøtet godkjente regnskapet.  

Regnskap 2008 og revisjonsberetning/anbefaling fra revisor er vedlagt referatet. 

 

Årsmøte godkjente regnskapet for 2008. 

 

 

4. Budsjett 2009 

Det totale budsjettet for 2009 har inntekter på 243000 og utgifter på 284000 (vedlagt). 

Årsmøte vedtok budsjettet. 

 

 

5. Vedtektsendringer - Kontingent 
 Kontingent for trenere/oppmenn og styremedlemmer. 

 

 Styrets forslag til vedtak: 

”Årsmøtet i Øyane idrettslag fastsetter kontingenten for trenere, oppmenn og 

styremedlemmer til å være 25.- nok pr. år 

Medlemmene gis med dette fulle rettigheter i laget.” 

 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

 



   

6. Innkomne forslag 

 Det var to innkomne forslag.  

 

1. Politiattester - retningslinjer 

  

Styrets forslag til vedtak: 
”Årsmøtet i Øyane IL vedtar at alle trenere/oppmenn i ØIL over 15 år skal forevise 

gyldig politiattest til styrets representant før de kan gjennomføre treninger og/eller 

reiser med lagets medlemmer.” 

 

Ved gjennomføring av turer/turneringer med overnattinger gjelder følgende: 

 

1. Ved kortere (helg) overnattingsturer skal de som overnatter med deltakerne alltid 

ha gyldig politiattest, minimum to personer   

 

2. Ved lengre turer/turneringer (1 uke) skal de som overnatter med deltakerne alltid 

ha gyldig politiattest, flere enn to personer 

 

 Ved lenger turer oppfordres det til at flest mulig av forelde/foresatte som deltar på 

turen, og som skal overnatte, søker om politiattest for at det skal være mulig å 

rullere på oppgaven med å være sovevakt og kunne være alene med andre enn eget 

barn. 

 

3. Vedkommende som har ansvaret for turen skal sørge for at det er tilstrekkelig med 

politiattester. Idrettslaget vil være behjelpelig med felles søknad.  

 

4. Gyldige nye politiattester skal forevises styrets representant før avreise. 

 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

2. Fotballbane for ØIL 

 

Styrets forslag til vedtak: 

”Årsmøtet vedtar at oppsparte midler kan benyttes til etablering av forballbane for 

ØIL” 

 

Det ble kommentert at dette er en forfordeling av fotballen. Det ble informert om at 

dette ikke skulle gå på bekostning av de andre gruppene i laget og at styret var 

ansvarlig for å sikre dette. 

 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 
 

 



   

 

 

7. Valg 
Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre ble fremlagt. Valgkomiteen har i år hatt en 

vanskelig jobb da det har vært en stor utfordring å få personer til å stille til valg til 

styreposisjoner. Det er stort sett de sittende styrerepresentantene som har skaffet de 

nye styremedlemmene. 

 

Hovedstyret i Øyane idrettslag 2009:  Valgt inn for: 

 

 Leder  : Torger Gimre   Ikke på valg 

 Nestleder : Håkon Joa   2år 

 Kasserer : Ingunn Rimereit  Ikke på valg 

 Sekretær : Jon Magnar Nesvik  2 år 

 Styremedlem : Bjarne Hviding  2 år 

 Styremedlem : Dan Eldar Lunde  2 år 

 Styremedlem : Liv Solberg Pedersen  Ikke på valg 

 Styremedlem : Lars Olav Nilsen  Ikke på valg 

 Styremedlem  : Siw L. Solvik   2 år  

  

 Revisor : Liv Bjørnø   2 år 

 

 Valgkomite: Inger Sofie B. Hurlen, Ragnhild Holte og Hanne G. Larsen 

 

 

 

Bjørnøy 10.02.2009 

 

 

 

 

_____________________________ 

Hanne G. Larsen  

Referent 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Liv Solberg Pedersen      Jon Magnar Nesvik 


