REIN

GLEDE

Protokoll fra årsmøte i

Idrettslaget Solid 2020

Årsmøtet ble avholdt i Solidhuset, 7. juni klokken 18.00.

Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Antall til stedet:
22

Sak 2

fremmøtte

22

stemmeberettigede

medlemmene

godkjennes.

Valg av ordstyrer

Forslag fra styret:
Karl Olav Gravdal velges som ordstyrer.

Sak 3

Valg av skriver

Ragnhild Pedersen velges som protokollfører.

Sak 4

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Geir Raudstein

Sak 5

Aasheim

og Vegard

Gundersen velges til

å

underskrive

protokollen.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent

Sak 6

Sak 7

Godkjenning av sakliste
Sakslisten

ble godkjent

Behandle

IL Solid årsmelding,

inkludert gruppeårsmeldinger

Årsmeldingen, samt gruppeårsmeldingene ble godkjent.
Sak 8

Behandling av idrettslagets sitt regnskap i revidert stand
8.1: Solidhuset drift.

Regnskapet ble godkjent

8.2: Grupperegnskap. Grupperegnskapene ble godkjent
8.3:

Sak 9

Hovedlaget,

inkludert ungdomsutvalget.

Regnskapet ble godkjent

Behandle forslag og saker
9.1:

Generalforsamling i

Stiftinga

Solidhuset

9.1a) Årsmelding — årsmeldingen ble godkjent
9.1b) Godkjenning av regnskap for 2019 - godkjent
9.1c) Godkjenning av budsjett for 2020 - godkjent
9.1d) Valg.

Forslag til vedtak: Lars Åge Myhre og Marianne Ankervold fortsetter som

styremedlemmer. Gunnvald Ottesen går ut av styret og Heidi Gundersen kommer
inn

som

nytt styremedlem.

Forslaget ble vedtatt

9.1e) Valg av revisor. Forslag til vedtak: BDO fortsetter som revisor. Honorar etter
regning. Forslaget ble vedtatt

9.2:

Oppdatering av

Idrettslaget si

lov (justering av antall

forslag til Idrettslagets lov. Endringene ble vedtatt.

styremedlem).

Gjennomgang

av

Benkeforslag å endre antall styremedlemmer, øke med ett styremedlem. Forslaget ble
vedtatt.
9.3:

Awikling av «IL Solid

hovedlag»

(org.nr 974 468 875),

eventuelt sammenslåing

med

«Idrettslaget Solid» (orgnr. 983 839 509). Forslaget fra styret ble vedtatt, se vedlegg 9.3, med
tillegg om at sammenslåingen fortrinnsmessig gjennomføres ved fusjon.
9.4:

Støtte

til

bygging

av

idrettsanlegg tilknytta

Nysæter

Ungdomsskole.

Karl

Olav

hadde

en

gjennomgang av prosjektet. Styrets forslag ble vedtatt med noen endringer, se vedlegg 9.4.
9.5:

Støtte til oppussing av Solidhuset. Se vedlegg 9.5

Solidhuset.

De

ber bla om

innskudd

på

250 000

kr fra

for forslag til vedtak fra

IL Solid,

rente

Stiftinga

og avdragsfritt,

samt at

idrettslaget garanterer for ei ekstra husleie på 1% per mnd. i 10 år. Årsmøtet støtter ikke
forslaget fra Stiftinga for Solidhuset på bakgrunn av prosjekt Nysæter ungdomsskule og
Korona.

Årsmøtet oppretter en prosjektgruppe i samarbeid med styret i Stiftinga for Solidhuset og
Solidhuset Drift.

Sak 10

Saken tas opp

på et ekstraordinært årsmøte

høsten

2020.

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette

treningsavgifter
Forslag fra

styret ble godkjent,

se vedlegg 10.

Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 11

Vedta idrettslaget sitt budsjett

Forslag til budsjett ble vedtatt

Sak 12

Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Forslag til organisasjonsplan ble vedtatt

Sak 13

Foreta valg

13.1:

Styret

13.1a) Leder — Fortsetter søm leder i et år til — gjelder også Solidhuset Drift.

13.1b) Nestleder — Forslag til vedtak: Grethe Fadnes velges for to nye år — gjelder også
Solidhuset Drift.

Enstemmig valgt.

13.1c)

Forslag til vedtak:
Ragnhild Pedersen fortsetter som skriver for et år til (gjelder også Solidhuset Drift)

-

-

Marianne Ankervold velges som økonomiansvarlig i

to

nye år (gjelder også

Solidhuset Drift)
-

-

-

-

Britt
Geir

Heidi Værøy velges som
R.

velges

som

John

Helland fortsetter som
Litlabø forsetter som

Charlotte

Storetvedt

velges

Fredrik Mettala velges som

styremedlem i to

styremedlem

Torleif Værøy fortsetter som

Alfred
-

Aasheim

i

to

nye år (gjelder også

nye

år

(gjelder

også

Solidhuset Drift)

Solidhuset

Drift)

representant for fotballgruppa
representant for svømmegruppa
representant for handballgruppa
som

ny

representant

for

turngruppa

ungdomsrepresentant

Vegard Gundersen og Synnøve Otterlei Aasland går ut av styret
Forslagene ble vedtatt

-Varamedlem:
Forslag til vedtak:

Hilde

Haugland Strand

(svømming),

Ragnhild Almås (turn),

(fotball) og Anette S. Lie (handball). Forslaget ble vedtatt

Holger Peitisch

13.2:

Kontrollutvalg

-Medlemmer

-Varamedlem

Forslag fra styret ble vedtatt, se vedlegg 13

13.3:

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd

idrettslaget har

representasjonsrett i.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne representantene.

13.4:

Valgkomité:

-Leder

-Medlem

-Varamedlem

Forslag til vedtak fra styret ble vedtatt, se vedlegg 13

13.5:

Øvrige valg i

samsvar med

idrettslaget sin organisasjonsplan

13.5a) Gruppestyre for fotballgruppa
13.5b) Gruppestyre for Turngruppa
13.5c) Gruppestyre for Svømmegruppa

13.5d) Gruppestyre for Handballgruppa
15.5e) Arbeidsutvalg
15.5f) Merkenemd (velges for fem år)
Forslag til vedtak: Gruppestyrene velges i samsvar med innstillingene fra gruppene.
Hovedstyre får mulighet til å godkjenne endringer av gruppestyrene. Forslag til vedtak fra
styret ble vedtatt.

Geir Raustein Aasheim

Vegard

Gundersen

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare

benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

for eventuell

ny versjon

av dokumentet.]

Sak 9.3: Avvikling av ‘IL Solid hovedlag’
Styret sitt forslag til vedtak
Styret i IL Solid får høve til å gå i gang med å avvikle organisasjonsnummeret til IL Solid
Hovedlag (974468875). For å sikre ein ryddig prosess skal det gjennomførast ein ryddig
avviklingsprosess, der det mellom anna vert utarbeidd ei oversikt over eventuelle
eigedelar og forpliktelsar i IL Solid Hovedlag, og eventuelt overfører desse til Idrettslaget
Solid (983839509).
Om det i løpet av avviklingsprosessen vert identifisert negative, økonomiske konsekvensar,
eller framtidig meirarbeid for ‘Idrettslaget Solid’, ‘Stiftinga Solidhuset’ eller ‘Solidhuset
drift’, skal det kallast inn til nytt, ekstraordinært årsmøte før slettinga vert registrert i
Brønnøysundregisteret.

Årsmøtet sitt vedtak
Styret i IL Solid får høve til å gå i gang med å avvikle organisasjonsnummeret til IL Solid
Hovedlag (974468875), fortrinnsmessig gjennom ein fusjon med Idrettslaget Solid
(983839509) dersom dette er mogleg. For å sikre ein ryddig prosess skal det
gjennomførast ein ryddig avviklingsprosess, der det mellom anna vert utarbeidd ei
oversikt over eventuelle eigedelar og forpliktelsar i IL Solid Hovedlag, og eventuelt
overfører desse til Idrettslaget Solid (983839509).
Om det i løpet av avviklingsprosessen vert identifisert negative, økonomiske konsekvensar,
eller framtidig meirarbeid for ‘Idrettslaget Solid’, ‘Stiftinga Solidhuset’ eller ‘Solidhuset
drift’, skal det kallast inn til nytt, ekstraordinært årsmøte før slettinga vert registrert i
Brønnøysundregisteret.

Sak 9.4 - Økonomisk stønad til Nysæter Ungdomsskule
Styret sitt forslag til vedtak
Styret får løyve til bruke opp til fire millionar av klubben sine oppsparte midlar, i tillegg til
gåva på ein million frå SPV, til å realisere basishallen på Nysæter Ungdomsskule, mot at
idrettslaget får ei motyting på ein tilsvarande verdi.
Årsmøtet forventar at kommunestyret følgjer opp kommunestyrevedtaket frå i fjor og
finansierer opsjonane knytta til basseng og klatrehall. Om opsjonane ikkje vert innfridd får

styret fullmakt til å gjere ei avgjersle om å bruke opp til det same beløpet mot at det skjer
gjennom eit einstemmig vedtak i styret.
Styret forpliktar seg til å jobbe for at det vert realisert ei meir hensiktsmessig fotballflate
tilknytta Nysæter Ungdomsskule. Styret må og jobbe med tiltak, aktivitetar og avtalar som
gjer at fotballgruppa får tilbake dei midlane som no vert omdisponert frå fotballgruppa til
hallen.

Årsmøtet sitt vedtak
Styret får løyve til bruke opp til fire millionar av klubben sine oppsparte midlar, i tillegg til
gåva på ein million frå SPV, til å realisere basishallen på Nysæter Ungdomsskule, mot at
idrettslaget får ei motyting på ein tilsvarande verdi.
Årsmøtet forventar at kommunestyret følgjer opp kommunestyrevedtaket frå i fjor og
finansierer opsjonane knytta til basseng og klatrehall. Om opsjonane ikkje vert innfridd får
styret fullmakt til å gjere ei avgjersle om å bruke opp til det same beløpet mot at det skjer
gjennom eit einstemmig vedtak i styret.
Styret forpliktar seg til å jobbe for at det vert realisert ei meir hensiktsmessig fotballflate
tilknytta Nysæter Ungdomsskule. Styret må og jobbe med tiltak, aktivitetar og avtalar som
gjer at fotballgruppa får tilbake midlane som no vert omdisponert frå fotballgruppa til
hallen. Planane og avtalane for tilbakebetaling må vere ferdigstilt innan hallen er ferdig.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Forslag til vedtak (godkjent av årsmøtet):
Medlemskontingent:
Medlemskontingenten for utøvarar er kr 150. Trenarar, lagleiarar og alle med verv som
framgår av organisasjonsplanen betalar kr 50, medan æresmedlem er fritatt for å betale
medlemskontingent. Prisen for støttemedlemskap vert auka til kr 250,- per kalenderår.
Treningsavgift:
Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13.2 - Val av kontrollutval
Forslag til vedtak (godkjent av årsmøtet):
Brit Romfog vert valt inn som medlem av kontrollutvalet i to år (gjenval som revisor). Berit
Tverborgvik har eit år att av perioden som revisor, men vert i staden valt inn som medlem
av kontrollutvalet for to år.
Styret får mandat til å utnemne eit varamedlem til kontrollutvalet (i samråd med
valkomiteen og kontrollutvalet)

13.4 - Val av valgkomite
Forslag til vedtak (godkjent av årsmøtet):
Ania Skrzypek-Gravdal og Anne Laukhamar Augustson tar gjenval som medlem av
valkomiteen. Steinar Koppang har eit år igjen av sin periode.
Styret får fullmakt til å utnemne leiar og varamedlem.

Sak 13.5 - Øvrige val i samsvar med idrettslaget sin
organisasjonsplan
Forslag til vedtak (godkjent av årsmøtet):
13.5a: Gruppestyre for fotballgruppa
Val:
Nestleiar: Grethe Fadnes (gjenval for to år)
Sportsleg leiar: Maren Mettälä (valt for to år)
FIKS ansvarleg: Roger Hansen (gjenval for 1 år)
Styret består ellers av:
Leiar: Torleif Værøy (ikkje på val)
Skrivar: Ben Storesund (ikkje på val)
Rein Glede-ansvarleg: Heidi Gundersen (ikkje på val)
Økonomiansvarleg: Holger Peitisch (ikkje på val)
Kasserar: Geir Åge Naustvik (ikkje på val)
Ungdomsrepresentant: Levent Smaqiki (ikkje på val)
Hovedstyret får fullmakt til å utnemne/godkjenne nye gruppestyremedlem i løpet av året

13.5b: Gruppestyre for turngruppa
Val:
Leiar: Charlotte Opedal Storetvedt (to år)
Gruppestyremedlem/materialforvaltar: Vegard Gundersen
Gruppestyremedlem: Kine Ersland Litlehamar (valt for to år)
Gruppestyremedlem: Tonje Halstensen Brørvik (valt for to år)
Gruppestyremedlem/økonomiansvarleg: Cathrine Aasheim (gjenval to år)
Styret består ellers av:
Ragnhild Almås Alsaker (nestleiar)
Hovedstyret får fullmakt til å utnemne/godkjenne nye gruppestyremedlem i løpet av året

13.5c: Gruppestyre for symjegruppa
Val:
Leiar: John Helland (gjenval i eit år)
Nestleiar: Hilde Haugland Strand (gjenval i to år)
Kasserar: Randi Sørheim (gjenval i to år)
Gruppestyremedlem: Anne Kjersti Bjørgen Gregersen (gjenval i to år)
Skrivar: Irene Vinje (valt for to år)
Gruppestyremedlem (sponsor og dugnadsansvarlig): Henrik Bjørnsom Berger (valt for to
år)
Hovedstyret får fullmakt til å utnemne/godkjenne nye gruppestyremedlem i løpet av året

13.5d: Gruppestyre for handballgruppa
Val:
Leiar: Alfred Litlabø (gjenval i to år)
Gruppestyret består ellers av:
Anne Ottesen (ikkje på val)
Anette S. Lie (ikkje på val)
Hovedstyret får fullmakt til å utnemne/godkjenne nye gruppestyremedlem i løpet av året

13.5e: Arbeidsutval
Vedtak:

Arbeidsutvalet utgjer dei i hovudstyret som ikkje er valgt inn som representantar frå
undergruppene:
Karl Olav Gravdal
Grethe Fadnes
Marianne Ankervold
Britt Heidi Værøy
Geir R. Aasheim
Ragnhild Pedersen
Fredrik Mettälä

13.5f: Merkenemnd
Forslag til vedtak:
Leiar: Kurt Grundvold
Jan Terje Alsaker
Marianne Ankervold
Grethe Fadnes
Heidi Gundersen
Medlema i merkenemnda vert valgt inn for ein periode på fem år.

