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Årsmøtereferat i BIL Fotball, 2016 

 

Tid: 23.02.17        Kl. 1900 - 2110 

Sted: Klubbhuset 

 

1. Åpning ved leder 
 

2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall 15, antall fremmøtte 15. 
 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
Ingen bemerkninger. 
Godkjent. 

 
4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Dirigent: Torstein Moe. 
Referent: Rinda C. Enoksen. 
Underskrive protokollen: Øystein Nordhus og Svenn Gunnar Halsen. 
 

5. Årsberetning fra styret og for lagene  
Kommentarer: 
-Lørdag 26/8 2017 jubileumsdag, BIL 100 år. 
Enstemmig godkjent. 
 

6. Behandle regnskap i revidert stand. 
Kommentarer: 
-Reisekostnader, fordeling? Hvor mye? Bertil sjekker ut. 
-Dopapirsalg, mye jobb/liten inntekt. Innspill: få tilbake 4.juledagsfesten med god musikk. 
-Dommerkostnader er høye. Få dommere i BIL. 
-Savner balansen. Den må være med til hovedlagets årsmøte. 
-Post 7450/7453. Stor økning, hvorfor? Hva? Blant annet er avgiftene økt, trekte lag, 
3.divisjonsspill, deltakelse NM, «samlepost». Kan det på neste år komme inn «note» på hva 
det er på poster med store avvik. 
-7148 Bilbussen, ikke ført opp inntekter? 
-For sent å få regnskapet samme dag som årsmøte. 
-Burde regnskapsfører vært på årsmøte? Mange spørsmål. Kan han inviteres til den delen vi 
går gjennom regnskapet? 
-bli bedre på å føre bilag, få på rette poster. 
Vedtak: tar regnskapet til orientering. Videre til hovedlagets årsmøte for godkjenning. 
Enstemmig vedtatt. 
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7. Treningsavgift 2017 
Vedtak: videreføres. Enstemmig vedtatt. 
 

8. Budsjett. 
Kommentarer: 
-trenger nytt speakeranlegg. 
Vedtak: Styret har full tillit til å utarbeide eget budsjett for fotballgruppen. Enstemmig 
vedtatt. 
 

9. Regnskapsoppfølging, outsourcing 
-kostnadsmessig mener regnskapsfører det ikke blir økning.  
Innspill: 
-lage et bedre bilagssystem, info ut til alle, merking av fakturaer. 
Vedtak: Årsmøtet støtter tiltaket outsourcing av regnskapet. Styret tar med seg de 
innspillene som er kommet. Enstemmig vedtatt. 
 

10. Torghatten Arena – status og planer videre 
Espen Slotvik orienterer. 
 

11. Intern organisasjonsplan, BIL fotball 
Til orientering. 
 

12. Økonomireglement – Dugnad, sponsor, støtte/gave 
               Alt av klær innkjøpt av klubben samt klær og utstyr som brukes i kamper/reiser og annen      
               representasjon for klubben, er forbehold klubbens sponsorer.   

Innspill: 
Hjemhenting av spillere pr lag må endres. 
Forslag endring: hjemhenting av spillere som er borte på skole eller militæret. Maksbeløp pr. 
lag settes til kr 5000,- pr. år. Utover dette skal det godkjennes av styret etter anbefaling fra 
sportslig utvalg. –kulepunkt tas bort. 
Vedtak: Godkjent med endring. Enstemmig vedtatt. 
 

13. Påskjønnelser 
Ingen innkomne forslag. Verbal påskjønnelse av trenere. 
 

14. Foreta følgende valg: 
 

a) Leder 
Innstilling fra valgkomite: Leif Morten Slotvik. 
Enstemmig vedtatt. 
 

b) Nestleder 
Innstilling fra valgkomite: Bertil Einvik. 
Enstemmig vedtatt. 
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c) 2 styremedlem 
Innstilling fra valgkomite:  
Arne Robert Hartvigsen (ny). 
Marius H. Horn. 
Enstemmig vedtatt.  
 

d) Valg av sportslig utvalg SU 
Innstilling fra valgkomite: 
Knut Johansen. 
Roy Arve Pedersen. 
Bjørn Arve Bønå. 
Ole Bjørn Nilsen(ny). 
Enstemmig vedtatt. 
 

e) Valg Torghattmessestyret 
Utpekt høst 2016: 
Margrethe Moe. 
Kurt Nilsen. 
Eirik Gjemble. 
Per Børre Olsen. 
Arnt Schjølberg. 
Ole Inge Jensen. 
Enstemmig vedtatt. 
 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd vi har representasjonsrett eller gi 
styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
Vedtak: styret gis fullmakt til å oppnevne representantene. Enstemmig vedtatt. 
 

g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
Innstilling fra valgkomite: 
Leder: Jørn H. Henriksen. 
Medlem: Kari Fiske Tveråmo. 
Medlem: Narve Amundsen. 
Vara: Jan Solbakk. 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Øystein Nordhus                                                                            Svenn Gunnar Halsen 

Sign                                                                                                  Sign 
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