Årsmøtet 2014
1. Godkjenne stemmeberettigede (dvs. de som har betalt kontingent og ikke er ansatt i mer enn
tilsvarende 20 % stilling): 6 i styret, 8 i salen (+ ansatte og noen som var der deler av møtet).
Godkjent.
2. Velge dirigent – Pål Løkkevik, referent – Kathrine Hake-Steffensen, 2 medlemmer til å
underskrive protokollen – Steinar Dahlen og Jarle Langbråten. Vedtatt.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
- Sakslisten har dessverre ikke ligget ute på nett i forkant. Papirutgave tilgjengelig på møtet.
- Konsernbudsjett for 2014 kan ikke presenteres her og nå. Gruppene har gjennomført sine
årsmøter og godkjent sine budsjett, men det konsoliderte budsjett er ikke klart. Det skal
gjøres tilgjengelig så snart som mulig. Forslag fra salen: HS kan sende ut det konsoliderte
budsjettet til årsmøtet (de fremmøtte), og motta godkjenning på epost? Evt. kan det
godkjennes under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser. Vedtatt. Det konsoliderte
budsjett sendes til årsmøtet på epost når det er klart. Evt. innsigelser må meddeles
hovedstyret innen 14 dager etter at det er mottatt.
4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
NIF Resultatregnskap – Kirsti (Langvatn) gikk gjennom hovedtallene i regnskapet. Positivt
resultat på kr. 24,-!
Spørsmål fra årsmøtet:
- Hvorfor er strøm og avgifter doblet fra i fjor? Svar: Det var underbudsjettert for 2013, derfor
ble tallet nå doblet fra året før.
- Hva med forsikringer? NIF-huset er kommunens bygning og er vel forsikret av dem? Svar: NIF
undersøker nærmere om kommunen har forsikret hele bygget, da trenger ikke NIF også.
NIF Konsernregnskap – Kirsti fortsatte gjennomgangen. Alle gruppene + hovedlaget. Alle
gruppene har behandlet regnskap og budsjett i sine årsmøter. Det kom ingen spørsmål.
Konsernbalansen. Eiendeler. Gjeld/egenkapital. Hovedlaget først. Så totalt. Ingen spørsmål.
Kommentar vedr. balanse på skigruppa (endres med 240,- kroner).
Spørsmål om Aktiv på dagtid og hovedlaget var slått sammen i oversikten – det er de.
Kommentar fra Knut S: Regnskapene var ferdige i god tid før 1. februar, og ble sendt revisor.
Revisor mangler underskrevet utgave av styrets beretning og konsernbalansen, og vi har derfor
ikke mottatt revisors beretning. Men revisor hadde ingen anmerkninger. Kan årsmøtet godkjenne
revisors beretning under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser?
Stemmer over regnskapet under forutsetning av at revisor godkjenner det: Godkjent.
5. Utdeling av priser
Frivillighetsprisen deles ut av Akershus Idrettskrets til personer som har lagt ned stort frivillig
arbeid gjennom flere år. Det er en pris som henger høyt, og Idrettskretsen mottar mange godt
begrunnede forslag. Innstilling fra Nesodden IF til en mann i friidrettsgruppa i Nesodden. Har lagt
ned et stort arbeid både i friidrett og andre tiltak i Akershus, og er primus motor i friidretten her,
som har stor suksess både med antall personer og resultater. Et stabilt miljø som ikke ville vært

det samme uten ham, han har vært pådriver for alt dette. Han er også aktiv på kretsnivå og i BUL,
som NIF samarbeider med. Og har sittet i friidrettsstyret i en årrekke. Innsatsen i NIF har han lagt
ned uten godtgjørelse, være seg som trener, styremedlem, dugnad eller stevner – gjennom
mange år!
 Årets frivillighetspris går til Stig Roar Husby!
Prisen – diplom og en klokke – deles ut av Akershus Idrettskrets’ Kjell Kvifte, mens styreleder
Marianne Ellingstad deler ut blomster. Det hele svært overraskende for prismottakeren!
Idrettsstipend – en lokal pris. Stig Roar Husby deler ut til Markus Karel Færevik: Utøver i både
friidrett og fotball, som «hele tiden» har utmerket seg. Prisen får han for sin innsats i friidrett:
- I 2013 ble det bronsemedalje i norsk mesterskap innendørs. Talent med et enormt potensiale. Vi
er spente på prioriteringen fremover – fotball vs. Friidrett. Husby håper det tipper i retning
friidretten… Marianne Ellingstad deler ut sjekken på 7000 og takker for innsatsen så langt. Det
vanker også diplom og blomster.
Blomster til Knut Straume med takk for formidabel innsats. Ubeskrivelig mange timer i mange år!
Marked og regnskap og mye mer… Marianne Ellingstad deler ut.
-

Pause

-

6. Idrettslagets årsberetning. Marianne Ellingstad går raskt gjennom årsberetningen.
Spørsmål fra årsmøtet
- Hva med årsmøtet i NIR? Spesielle prosjekter på gang? Hva har NIR prioritert? Svar:
Årsberetningen deres prioriterer kunstgresset på Berger og multisportsanlegg, som de ønsker inn
på kommunens plan og budsjett. Som alle vet er det et trangt budsjett. Samarbeidsmodell NIR Nesodden kommune – heller ikke NIR er fornøyd her, og ønsker tettere samarbeid og enklere
kommunikasjon. NIR skal være hovedkontakten med kommunen for alle Nesoddens lag og
foreninger. Forslag fra NIF om årlig rullering av halltildeling ble trukket etter at det kom signaler
fra NIF internt om at dette burde vært tatt opp med dem på forhånd. Det ble dessuten lagt til
grunn at det ikke var nok støtte i gruppene for å stille slikt forslag nå. Det er ny tildelingsrunde
om 1 år. NIR hadde i tillegg innstilt mot NIFs forslag.
- Rettelse til årsberetningen: To navn var skrevet feil. Rettes opp. (Line Clark Utvik og Bjørnar
Heggdal.
- Skigruppas lån til hovedlaget, er det trukket? Svar: Dette gjelder 2014.
7. Behandle innkomne forslag og saker: Det har ikke kommet noe til behandling.
8. Idrettslagets budsjett. Kirsti går gjennom.
Spørsmål: Hvorfor budsjettert med lavere kontingent i 2014 enn i 2013? Svar: Budsjettet for 2013 var
på 595 000,- mens reelle inntekter viste seg å være 675 000,-. Dette var imidlertid ikke kjent da nytt
budsjett ble laget i september, og ble derfor satt til 645 000,-.
Ingen ytterligere spørsmål. Vedtatt under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser. Evt.
innsigelser må være NIF i hende senest 14 dager etter at utsendt materiale er mottatt.
9. Fastsette medlemskontingent. Forslag fra hovedstyret: Kontingenten forblir uendret for 2015.
Spørsmål: Kan hovedstyret heve med f.eks. inntil 10 % dersom de skulle se et slikt behov senere? Kan
årsmøtet vedta dette som «buffer»? Svar: Nei… Kontingenten foreslås frosset ettersom
gruppeavgiftene generelt er satt opp, fotballen f.eks. med 10 %. Budsjettpost på inntekter
(gruppeavgifter/treningsavgifter) kan endres i løpet av året om HS vedtar det. Forslaget vedtatt.
10. Idrettslagets handlingsplan. Ikke behov for å gjennomgå i årsmøtet. Legges på nett.

11. Valg:
a) Leder og nestleder – som i dag: Marianne Ellingstad og Ricky Vatten.
b) Styremedlemmer og varamedlemmer – som i dag: Geir Thorbjørnsen, Andreas Norvik, Kirsti
Langvatn, Pål Løkkevik. I tillegg kommer Gry Andersen Brusevold og Morten Oppegaard inn i
styret, og som vara kommer inn: André Johannessen og Ingrid Kringlebotn.
c) Kontrollkomiteen: Knut Straume og Kari Ånstad. Vara: (Som før) Frode Hovland og Bjørnar
Heggdal.
- Spørsmål: To menn er innstilt som vara. Det skal være en av hvert kjønn. Svar: En av hvert
kjønn er valgte representanter. Komiteen har dermed ivaretatt kvoteringen.
- Kommentar: Kontrollkomiteen har tidligere ikke fulgt opp som den burde. Nå lover Knut å bli
en svært aktiv leder av kontrollkomiteen. Han ønsker å videreføre sin kunnskap, og holde folk
under oppsyn.
- Kommentar: Hvorfor er det valgt inn to flere representanter i hovedstyret? Svar: NIF gjorde
en lovendring i 2013, ønsket å endre til «6-8 medlemmer». Det ble imidlertid ikke godkjent
av Akershus Idrettskrets, man trengte et konkret tall. Det ble derfor endret til leder,
nestleder, 6 medlemmer og 2 vara. Ønsket om utvidelse var også begrunnet i mye jobb.
(Håper ikke det blir et problem mht. neste års årsmøte når det gjelder antall
styremedlemmer vs. antall fremmøtte…)
Valg ble foretatt: Alt vedtatt iht. Valgkomiteens innstilling.
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges for neste årsmøte:
Hovedstyrets forslag:

Leder:
Medlemmer:
Vara:

Roar Wægger
Stig Roar Husby
Bent Olsby
Line Clark Utvik

2 år
1 år
2 år
1 år

Vedtatt.
e) Valg av revisor: Atle Gåsvatn fortsetter. Vedtatt.
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:
- NIR har allerede gjennomført sitt årsmøte. Regner med de i 2015 vil ha årsmøtet etter NIF.
Velger derfor representanter til NIRs årsmøte på NIFs årsmøte neste år.
For øvrig overlates slike valg til gruppene, med unntak av Idrettstinget: NIR er spurt om
kandidater til å møte der. Det skal være to representanter fra Nesodden. Marianne Ellingstad
har meldt seg til å møte for NIF. Vedtatt.
Valgkomite til NIR: Representant fra NIF skal «etteranmeldes» til NIRs valgkomite. Ingen
frivillige. Henstiller til alle gruppene å ta opp dette snarest. Vi trenger en som kan representere
NIF i valgkomiteen.
- Kommentar: For noen år siden ble det gjort vedtak i hovedstyret om at gruppene tar hver sin
tur (f.eks. basket og bordtennis ett år, friidrett og fotball ett år osv.) i NIR. Hvis ingen melder
seg frivillig innen 4 uker, kan hovedstyret pålegge grupper å finne representant.

12. Diverse:
- Foredrag i NIF-huset torsdag 3. april: «Hvordan være en god idrettsforelder» - Velkommen! Fint om
alle grupper reklamerer for dette.
- Møte for alle gruppestyrene, hovedstyret og administrasjonen torsdag 20. mars. Viktig og veldig
praktisk informasjon. Håper så mange som mulig deltar.

MØTET HEVET!

