PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GULLHAUG IDRETTSLAG
Møtedato:

Onsdag 17. mars 2020 kl. 19.00 – 21.00

Sted:

Årsmøtet ble avholdt digitalt via Teams

Det var 20 deltagere på årsmøte i Gullhaug Idrettslag, 16 deltok via Teams, inkludert Marte
og Kjersti. Tonje, Hanne Lise, Barbara og Terje var til stede på klubbhuset. Styreleder Tonje
Værnes ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Det var 20 stemmeberettigede til stede på møte. 16 deltok digitalt og 4 fysisk på klubbhuset.
Vedtak: Antall stemmeberettigede godkjent.

Sak 2: Valg av dirigent
Styrets forslag; Hanne Lise Skjelland.
Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 3: Valg av protokollfører
Styrets forslag; Barbara F. Acai
Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets forslag; Hanne Lise Skjelland og Terje Engen
Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 5: Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsordenen
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

Sak 6: Behandle styrets årsberetning
Styreleder, Tonje Værnes, leste gjennom årsberetningen.
Vedtak: Styrets årsberetning godkjent.

Sak 7: Behandle årsberetningen fra sportslig utvalg
Sportslig leder, Kjersti Jergel-Johnsen, leste gjennom årsberetningen fra sportslig utvalg.
Vedtak: Sportslig utvalgs årsberetning godkjent.

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
GIL har god økonomi og god likviditet. Kostnadene har blitt holdt nede under pandemien.
Garderobeprosjektet har vært gående gjennom året, hovedsakelig subsidiert av pengene fra
Sparebankstiftelsen. Årets resultat er 280 194,-.
Vedtak: Revidert regnskap godkjent.

Sak 9: Behandle forslag og innkomne saker
Det er ingen innkomne saker fra medlemmene.
Styret har følgende sak:
1) Omgjøring av vedtak fra årsmøte 2016; opprettelsen av Gullhaug Idrettspark AS
med formål å formalisere byggeprosjektet “Gullhaughallen”, til bygging av
11ver kunstgressbane.
Hanne Lise Skjelland leste saksdokumentet «Omgjøring av vedtak fra hall til kunstgress
bane». Årsmøte ønsket en avklaring på om styret ba om et vedtak til å utrede prosjekt KG
banen videre, eller et vedtak om faktisk bygging av kunstgressbane på gressbanen. Styret
presiserte at vedtaksendringens omhandlet faktisk bygging av 11ver KG-bane, dersom dette
er økonomisk gjennomførbart/forsvarlig ved endt prosjektering. Formålet er å øke spilleflate
og kapasitet på GIP, da denne per dags dato er sprengt. Prosjektets kostnad er beregnet til 9
millioner, det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si noe om endelig sluttsum. Det er

beregnet å koste klubben 4 millioner kroner, etter at spillemidler (1/3) og
momskompensasjon (1/3) er tilbakebetalt.
Vedtak: Omgjøring av vedtak er godkjent med 20 stemmer for.

Sak 10: Fastsette medlemskontingenten og treningsavgift
Saksdokumentet ble lest av Tonje Værnes, da vedlegget ikke har blitt utsendt med sakslista.
Satsene ble økt i 2020.
Vedtak: Kontingenten økes ikke i 2021.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Budsjettet er lagt på 2020 nivå. Det er lagt opp til økning av lønn med tanke på økte
kostnader i forbindelse med den prosjekterte KG banen. Inntektene er moderert med tanke
på at det ikke er gitt med kommunale tilskudd og momskompensasjon, i tillegg er allerede
noe av dugnadsinntekten redusert grunnet den pågående pandemien.
Vedtak: Budsjettet er godkjent.

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
GILs gjeldende organisasjonsplan er skissert i klubbhåndboka. Styret består av syv
styremedlemmer og et varamedlem. Det er foreslått en endringer i styremedlemmenes
ansvarsområder/arbeidsoppgaver på bakgrunn av erfaringer styret har gjort seg. Blant annet
går vervet husansvarlig ut av styret, og rapporterer fremover til kasserer. Tonje gjennomgikk
forslaget til nytt organisasjonskart på Teams.
Vedtak: Organisasjonsplanen er godkjent.

Sak 13: Valg
Marie Sølverud la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har bestått av:
Anette Bakken Rygh – Leder
Marie Sølverud – Medlem 1

Rune Forsberg Hansen – Medlem 2
Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøte i Gullhaug IL 17. mars 2021
Verv
Valgt År
Leder
2 år
Nestleder
2 år
Sportslig leder
2 år
Kasserer
2 år
Sekretær
1 år
Anleggsansvarlig
2 år
Dugnad/rekruttering 2 år
Varamedlem
1 år
* Gjenvalgt i styret, nytt verv

Navn
Tonje Værnes
Kjersti Jergel- Johnsen
Alen Gluhovic
Terje Engen
Barbara F. Acai
Hanne Lise H. Skjelland
Rune F. Hansen
Magnus Taanevig

Ant. år igjen
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år

Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg/Ny*
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg/Ny*
Ny
Ny

Kontrollutvalget
Revisor 1 2 år Jon Zimmermann 2 år Gjenvalg
Revisor 2 1 år Fredrik Norheim 1 år Gjenvalg
Valgkomiteen
Leder
Medlem 1
Medlem 2
Varamedlem

2 år Marie Sølverud 1 år Ikke på valg
2 år Marie Høgaas 2 år Ny
2 år
Ledig verv
1 år
Ledig verv

Det ble fremsatt benkeforslag under årsmøte på Tellef Starberg som medlem av
valgkomiteen. Årsmøte bemerket i tillegg at alle styreverv skal vare i minimum 2 år, også
sekretærvervet. Tellef Starberg ønsker ikke å tiltre som medlem av valgkomiteen.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes.

Styreleder Tonje Værnes takket for godt oppmøte og engasjement i årets årsmøte.

Protokollfører:
___________________________________
Barbara F. Acai

Underskrift av protokoll:
___________________________________

___________________________________

Hanne Lise H. Skjelland

Terje Engen

