MØTEREFERAT
I.L. JUTUL
ÅRSMØTET JUTUL FOTABALL

Tilstede:

Møtested: Jutulstua
Møtedato: 7. mars 2016
Referent: Bjørn Wildhagen

Deler av det sittede styret + fremmøtte; til sammen 7 personer

Styreleder Elling Enger ønsket velkommen og stadfestet av årsmøtet innkalt i henhold til vedtektene.
Det ble påpekt at fotaballstyret burde sende ut epost til alle spillere, trenere og lagledere med
kjent epost-adresse, dette for å få større oppmøte på årsmøte, samt markedsføre årsmøtet på
hovedsiden til jutul.net.
Marianne Røste ble valgt til møteleder og Bjørn Wildhagen som referent.

Agenda
01 Årsberetning

02 Regnskap

03 Deltageravgifter

Møtedeltagerne leste gjennom styrets årsberetning for 2015 som ble godkjent uten
spørsmål.
Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom årsregnskapet for 2015 og svarte på spørsmål.
Regnskapet ble godkjent uten innvendinger. Det ble foreslått å forklare større poster
og avvik fra tidligere år og/eller budsjett med noteopplysninger.

Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til deltageravgifter for 2016 og
svarte på spørsmål. Basert på et benkeforslag ble deltageravgiften for veteran satt
til med kr 200 fra opp til kr 1500, deltageravgiften for kvinner 7’er satt opp med kr
500 til kr 2100 og deltageravgiften for 5’er fotball beholdt uendret på kr 1500.
Ingen stemte mot forslaget, men to medlemmer av det sittende fotballstyret unnlot
å stemme grunnet inhabilitet i forhold til veteranfotball.

04 Budsjett

05 Innkomne
saker
06 Valg av
styret

Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2016 og svarte på
spørsmål. Forslag til budsjett ble godkjent uten innvendinger.

Det var ingen innkomne saker.

Hele det sittende styret bortsett fra Lill Iren Andersen, tok gjenvalg og ble gjenvalgt
ved akklamasjon. Årsmøtet valgte Tor-Arne Nordås som nytt styremedlem. Basert på
et benkeforslag ble også Marianne Røste valgt inn i fotballstyret. Lill Iren Andersen
ble takket for sin innsats gjennom flere år i fotballstyret.
Styret består nå av Elling Enger, Kjell Hallberg, Bjørn Wildhagen, Kjetil Hansen, Roar
Dignæs, Tor-Arne Nordås og Marianne Røste. Alle styremedlemmer er valgt for et år.

07 Valg av
valgkomité

Jutul fotball har i inneværende år ikke hatt noen valgkomité, men Roar Dignæs har
fungert i denne rollen. Det nyvalgte styret fikk mandat til å foreslå to mye
medlemmer av valgkomitéen. Det ble foreslått at IL Jutul burde hatt en felles valgkomité for hovedlaget og dets undergrupper.

Det formelle årsmøte varte om lag en time og 20 minutter.
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