
   

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ØYANE IDRETTSLAG TIRSDAG 26.02.2008 

 

1. Konstituering 

- Ingen merknader til innkalling. 

- Valg av møteleder: John H. Skjølberg. 

- Valg av referent: Hanne G. Larsen. 

- Opptelling av stemmeberettigede medlemmer; 11. 

- Ingen innkomne saker 

 

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

Årsmøte godkjente årsberetningen. 

 

3. Regnskap 2006 
 Regnskapet viser et overskudd på kr. 7.692,15. 

 

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2007 og har følgende kommentarer: 

- En del bilag er ikke godt nok dokumentert, kasserer må sette krav til 

bilagsdokumentasjon. 

- Bingoregnskap må legges inn i hovedregnskap månedlig. 

- Revisor har ikke sjekket innskudd på privat konto. 

- Det er en differanse i regnskapet på  kr. 9.044,48 for mye i banken. Det har ikke 

vært mulig å finne årsaken til denne differansen. 

 

Revisor anbefalte at årsmøtet godkjente regnskapet. 

 

Årsmøtet godkjente regnskapet med revisors kommentarer under forutsetning av at 

revisor lager en anbefaling om godkjenning. 

 

Revisjonsberetning/anbefaling fra revisor er mottatt i etterkant av årsmøtet og vedlagt 

dette referatet. 

 

4. Budsjett 2008 

Det totale budsjettet for 2008 er på kr. 315.450 (vedlagt). 

Årsmøte vedtok budsjettet. 

 

5. Vedtektsendringer - Kontingent 
 Ingen endringer er foreslått. 

 

6. Innkomne forslag 

 Det var ingen innkomne forslag. 

 

7. Valg 
Innstilling fra valgkomite 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 har medført at styreleder posisjonen ikke er besatt. 

 

  



   

Hovedstyret i Øyane idrettslag 2008:  Valgt inn for: 

 

 Leder  : * 

 Nestleder : Inger Sofie Berge Hurlen Ikke på valg 

 Kasserer : Ingunn Rimereit  2 år 

 Sekretær : Hanne G. Larsen  Ikke på valg 

 Styremedlem : Ragnhild Holte  Ikke på valg 

 Styremedlem : Torger Gimre   2 år 

 Styremedlem : Liv Solberg    2 år 

 Styremedlem : Lars Olav Nilsen  2 år 

  

 *Nestleder Inger Sofie Berge Hurlen fungerer for et år. 

 

 Revisor : Linda Skjølingstad  2 år 

 

 Valgkomite: Roar Selland og Gunn Vold 

 

 

Roaldsøy 10.03.2008 

 

 

Hanne G. Larsen (Sign.) John H. Skjølberg (Sign.)  Inger Sofie B. Hurlen (Sign.) 

Referent 


