Protokoll fra Årvoll IL –
Barne- og ungdomsfotballens årlige medlemsmøte 02.02.2017

Tid:
Sted:
Referent:

02.02.2017
Årvoll klubbhus
Liv Rolseth

1) Åpning
-

Innkalling til medlemsmøtet ble godkjent.

2) Saksliste og forretningsorden
- Odd Arne Fagerheim ble valgt til å lede medlemsmøtet.
- Liv Rolseth ble valgt til referent.
- Marit Skotheim og Simen Sæterdal ble valgt til å
undertegne protokollen.
- Sakslisten ble lagt fram og godkjent (Se vedlegg 1)
3) Årsberetning 2016
- Møtets leder refererte fra årsberetningen som ble tatt
til orientering.
(Se vedlegg 2)

4) Regnskap 2016
- Regnskapet for barne- og ungdomsfotballen 2016 ble
gjennomgått og godkjent.
(Se vedlegg 3)

5) Innkomne forslag
- Ingen innkomne forslag.

6) Fastsettelse av treningsavgift for 2017

-

Styrets innstilling til medlemsmøtet. (Se vedlegg 4)

Styret foreslår at treningsavgiftene ikke justeres for 2017, og blir stående
på samme nivå som i 2016:
6 til 7 år: 1.450 kroner
8-12 år: 1.800 kroner
13 år og eldre: 4.000 kroner
Styret foreslår videre at det innføres et senior spillegebyr (Old Boys 7`er
og 11`er, Old Girls og Senior) på 1.000 kroner.
Forslagene ble vedtatt.
Styret vil i 2017 utrede forskjellige løsninger for utstyr og
bekledning. I den anledning vil direkteimport kunne være et av
alternativene.
(Se vedlegg 4). En direkteimportløsning vil mest sannsynlig
innebære en forhåndsbetalingsløsning. For å kunne være i
posisjon til å ev. innføre ny utstyrsløsning til sesongen 2018,
fremmer styret et forslag om å gi styret fullmakt til i løpet av
2017 å fastsette treningsavgift for sesongen 2018. Denne
fullmakten er begrenset oppad til en økning i treningsavgift på
kr. 1000 pr. medlem. Direkteimport vil innebære at hver spiller
får en utstyrspakke med markedsverdi som langt overstiger
økningen i treningsavgift og som vil dekke utstyrsbehovet til
spillerne som pr i dag kjøpes på ordinær måte til markedspris.
Konsekvensen av dette forslaget er at fastsettelse av
treningsavgifter for 2018, gitt at den beskrevne
utstyrsløsningen blir realisert, fastsettes av styret etter
fullmakt i løpet av 2017 og ikke på årlig møte i 2018.
Kostnadskonsekvensen for de forskjellige årsklassen vil da i
2018 maksimalt bli (med mindre årlig møte beslutter
ytterligere økninger):
6 -7 år: 2.450 kroner
8 -12 år: 2.800 kroner
13 år og eldre: 5.000 kroner
Forslaget ble vedtatt.

7) Budsjett 2017
- Budsjettet for Barne- og Ungdomsfotballen ble lagt
fram til orientering. (Se vedlegg 3)

Budsjettet for Barne- og ungdomsfotballen 2017 ble
vedtatt.

8) Valg av styre 2017
- Se vedlegg 5 for valgkomiteens innstilling.

Følgende ble valgt inn (to år):
Leder:
Pål Molander
Nestleder:
Eva Ler Nilsen (et år – pga at leder og nestleder
ikke bør være på valg samme år)
Styremedlem:
Ann Iren Male (ny)
Styremedlem:
Hege Fosser Pedersen (ny)
Ikke på valg i år:
Styremedlem/ sekretær:
Liv Rolseth
Styremedlem:
Odd Arne Fagerheim
Styremedlem:
Elin Handeland
Styremedlem:
Lena Hansen
Slik ser det nye styret i Barne- og Ungdomsfotballen for 2017 ut:
PÅL MOLANDER
EVA LER NILSEN
LIV ROLSETH
ELIN HANDELAND
ANN IREN MALE
LENA HANSEN
HEGE FOSSER PEDERSEN
ODD ARNE FAGERHEIM
Møterett:
Sportslig ansvarlig
styret)
Daglig leder
Regnskap

: Leder
: Nestleder
: Styremedlem/ sekretær
: Styremedlem
: Styremedlem
: Styremedlem
: Styremedlem
: Styremedlem
: ØYVIND LARSEN (assosiert medlem av
: ASBJØRN HAVNEN
: KRISTIN HAARSETH

Valgkomite 2018: Hovedlagledere for J/G 2009 og styrets nestleder velges
som utøvende valgkomite.

Styremedlem/utstyrsansvarlig Svein Bjørnar Torsetnes har etter mange
perioder i styret valgt å fratre sitt verv. Styret og årsmøtet vil behørig
takke Svein Bjørnar for uvurderlig innsats og bidrag til Årvoll barne- og

ungdomsfotball.
Vi vil også takke avtroppende styremedlem Elin Karlskås for viktig bidrag
til Årvoll barne- og ungdomsfotball.
Oslo, 22. februar 2016

__________________________

________________________

