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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
FAGERSTRAND IF
TIRSDAG 28. FEB. 2006
Møtet ble satt kl. 1940 i klubbhuset, med åtte personer tilstede.

Dagsorden:
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Fem av de oppmøtte var stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Enstemmig godkjent. Peter Rasmussen bemerket at man i fremtiden kunne vurdere å
minne om møtet via SMS og E-post for å øke fremmøtet.
Det ble enstemmig vedtatt å behandle pkt. 6.3 (forslag til revisjon av vedtektene) sist,
slik at årsmøtet formelt sett gjennomføres iht. eksisterende vedtekter.

3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
Følgende ble enstemmig valgt:
Møteleder: Svein Roar Johnsen
Referent: Rolf Hildre
Protokollundertegnere: Anne Carlsen og Hege Tjernshaugen

4. Godkjenning av årsberetning for 2005
En fyldig årsberetning ble gjennomlest. Med de følgende justeringene (som er
inkludert i det vedlagte dokumentet) ble den enstemmig godkjent:
a) I overskriften strykes parantesen med perioden 17.2.2005 til 28.8.2006. I
listen over tillitsvalgte inkluderes datoer fro tiltreden og avgang.
b) Under pkt. 2 erstattes innkalt til 10 ordinære styremøter med avholdt
10 ordinære styremøte.

Glede – Gode Holdninger – Utvikling - Langsiktighet
Fagerstrand Idrettsforening, Postboks 47, 1454 Fagerstrand
www. fagerstrand.no

Side 2 av 4
Fagerstrand Idrettsforening

c) Under pkt. 7 tilføyes at gruppenes bidrag til årsberetningen er anbefalt av
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

respektive gruppers årsmøter.
Fotballgruppa har ikke avholdt ekstraordinært årsmøte i 2005, så dette
strykes. Se ellers kommentaren til pkt. 9 (Sluttord).
I kapittelet om allidretten tas med at hele 130 barn deltok i dette flotte
arrangementet.
Under gjennomgangen av bidragene fra allidretten og styrkegruppa
kommenterte Carl-Otto Evensen at det er organisasjonsmessig uryddig at
disse ikke har egne styrer, men ligger direkte under hovedstyret.
Hovedstyret skal administrere foreningen, ikke drive aktiviteter for de
aktive.
I kapittelet om markedsgruppa bør medlemmene nevnes ved navn.
I kapittelet om Bakkeløkka flerbrukshall bør det fremgå at Svein Roar
Johnsen i en periode representerte FIF i driftskomitéen.
Under pkt. 9 (Sluttord) nevnes at valgkomitéen i fotballgruppa ikke klarte å
skaffe kandidater til alle styreverv, så gruppa skal avholde ekstraordinært
årsmøte.
Enkelte trykkfeil ble også rettet.

5. Godkjenning av årsregnskap for 2005
Et oversiktlig regnskap ble gjennomgått. Med de følgende justeringene (som er
inkludert i det vedlagte regnskapet) ble regnskapet, inklusive gruppenes regnskaper,
enstemmig godkjent:
a) Konto 3960 for hovedstyret: Ca. 116 000,- av beløpet er automatinntekter.
b) For å presentere et rendyrket hovedstyre-regnskap bør tallene fra allidretten
og styrkegruppa ikke være med i regnskapet for hovedstyret.
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6. Innkomne forslag
Forslag 6.1 Forslag fra Carl-Otto Evensen:
Styreleder utbetales et styrehonorer på kr. 2.000,- i desember, slik at honorar for 2005
utbetales i desember 2005.
Foreslår at dette gjelder med virkning fra og med kalenderåret 2005, slik at
Svein Roar Johnsen, nåværende leder av hovedstyret, får utbetalt honorar for 2005.
Vedtak: Vedtatt med fire stemmer for forslaget, ingen mot.
6.2 Forslag fra Carl-Otto Evensen:
Hovedstyrets medlemmer får utbetalt honorar på kr. 100,- pr. styre-/komité-møte.
Vedtak: Etter litt diskusjon omkring forslaget ble det trukket tilbake, siden det så ut til
å være endel usikkerhet omkring tolkning av forslaget, f.eks. når det gjelder hvem som
evt. skulle motta godtgjørelsen. Forslaget ble dermed ikke vedtatt.
6.3 Forslag fra hovedstyret:
Revisjon av FIFs vedtekter.
Denne saken ble behandlet sist i møtet (se nedenfor).

7. Fastsettelse av kontingent for 2006
Hovedstyret foreslo uendrede kontingenter, dvs. 100,- pr år for barn, og 200,- for
voksne. Dette ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av budsjett for 2006
Med de følgende justeringene (som er inkludert i det vedlagte budsjettet) ble
budsjettet, inkludert gruppenes budsjetter, enstemmig godkjent:
a) Konto 3960 for hovedstyret: Legg til en fotnote om hvor stor del av beløper
som er automatinntekter.
b) I utgiftsdelen, legg til 4000,- i honorar til styreleder for 2005 og 2006.
Jfr. sak 6.2.

Glede – Gode Holdninger – Utvikling - Langsiktighet
Fagerstrand Idrettsforening, Postboks 47, 1454 Fagerstrand
www. fagerstrand.no

Side 4 av 4
Fagerstrand Idrettsforening

9. Valg
Innstillingen ble justert slik:
Styreleder velges for ett år. Nestleder velges for to år.
Valgkomitèens innstilling (vedlagt) ble ellers enstemmig vedtatt.

6.3 Forslag fra hovedstyret:
Revisjon av FIFs vedtekter.
Med de følgende justeringene (som er inkludert i de vedlagte vedtektene) ble de
enstemmig godkjent:
a) §9: Klubben endres til foreningen.
b) §15: Siste setning på side 8 i forslaget strykes.

Møtet ble hevet kl. 2230.

Fagerstrand, 13.03.06

Sign
_________________________

Sign
_______________________

Anne Carlsen

Hege Tjernshaugen
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