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I.L. JUTUL Møtested: Møterom under Jutulstua
ÅRLIG GRUPPEMØTE JUTUL FOTABALL Møtedato: 8. mars 2017

Referent: Espen Løken Petersen

Tilstede: Deler av det sittede styret og sportslig leder + fremmøtte; til sammen 38 personer

Styreleder Elling Enger ønsket velkommen og informerte om det årlige gruppemøtet, som til forskjell
fra tidligere årsmøter, ikke er noe formelt organ hvor det fattes formelle vedtak.

Torbjørn Tveiten ble valgt til møteleder og Espen Løken Petersen som referent.

Agenda

01 Års-
beretning Elling Enger lest gjennom styrets årsberetning for 2016. Det ble stilt noen spørsmål

som ble besvart. Noen mindre feil skal rettes opp i forhold til den som oversendes
årsmøtet i IL Jutul og legges ut på nett.

02 Regnskap Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom årsregnskapet for 2016 og svarte på spørsmål
om bl.a Sponsorinntekter, Omrammingsgebyr, Arrangementsutgifter som Jutultreffen
og Andre kostnader, samt et generelt spørsmål om kostandene knyttet til vinterdrift.
Det årlige gruppemøte hadde ingen større innvendinger rundt regnskapet for 2016.

03 Deltager-
avgifter Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til deltageravgifter for 2017 og

svarte på spørsmål. Det årlige gruppemøte hadde ingen større innvendinger rundt
deltageravgifter for 2017.

04 Budsjett Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2017 og svarte på
spørsmål. Det årlige gruppemøte hadde ingen større innvendinger rundt budsjett for
2017.

05 Innkomne
saker Tre styremedlemmer i Jutul fotball - Elling Enger, Tor-Arne Nordås og Kjell Hallberg -

har fremmet et formelt forslag til årsmøtet i IL Jutul om at Jutul fotball fusjonerer
med Bærums Verk Hauger IF. Tor-Arne Nordås presenterte gruppens forslag for det
årlige gruppemøtet i Jutul fotball, hvor han informerte om at det juridisk finnes to
muligheter. 1) IL Jutul fusjonerer med Bærums Verk Hauger IF (dette ble ikke
foreslått). 2) Man legger ned Jutul fotball og melder inn spillerne, trenere og lag-
ledere til Bærums Verk Hauger IF på en samlet og koordinert måte.

Det årlige gruppemøtet diskuterte saken i nær tre timer med stort engasjement.
Dette møtereferatet forsøker ikke å gjengi alle innspill, forslag og kommentarer – og
tar heller ikke stilling til forslaget - men fastslår at det var delte meninger.

Hovedargumentet for en sammenslutning var bedre muligheter for kunne stille lag på
alle alderstrinn i ungdoms- og seniorfotball for både gutter og jenter, bedre å kunne
differensiere og hospitere, samt stordriftsfordeler innen ledelse, administrasjon,
trenerutvikling, banedrift, innkjøp, sponsorprofilering, etc.
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Hovedargumentet mot en sammenslutning var at dette kan gå ut over IL Jutul som
klubb, at man mister tilhørighet og ”sjel” på Skuisletta, at man også i dag klarer å
drive barnefotball på en god måte, samt at en overgang til BVH kan føre til
fremmedgjøring, lengre reisevei og høyere deltageravgifter. Det ble også nevnt at
utbyggingen på Vøyenenga vil gi et bedre grunnlag for ungdoms- og seniorfotball i
løpet av noen års tid.

06 Valg av
styret Saken ble ikke tatt og det er opp til årsmøtet i IL Jutul å velge styremedlemmer til

Jutul fotball.

07 Valg av
valgkomité Saken ble ikke tatt opp. I og med at det formelle årsmøtet i særgruppene er

avviklet, kan det virke rasjonelt å avvikle valgkomitéen for gruppestyrene.

Årsmøte varte om lag 3,5 timer.


