
Protokoll fra årsmøte i Hetlevik idrettslag

~ble avhoidt i kJubbtl.uset 17.03.2022

Sak 1 Godkjenning at1 destemmeberettige
Styret redegjorde for det antall personer somvart.il stede Yed oppstart av åßmøtet som
styret anså for stemmeberettigete.
Følgende haddeomet î saken: Monica lund

Vedtak:Årsm1atet godkjente f4tlgeudeantallstemmeberettigedemedlemmer. 9
AnraU stemmer. 9 fur og O mot

Sak Z Valg av dirigent
Styret foreslo Christian Roti som dirigent.
Følgende haddeordet i salten: Monira Lund

Vedtak:Årsm«etvafgte Christian Roti som dirigent.
AntaH stemmer. 9 for og O mot

sak 3 Valg -.w referent
Styret foreslo Susanne Eide som referent.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Rotï

Vedtak:ÂrsmllttetvalgteSusanneEide som referent.
Antatt stemmer. 9 for og Omot

Sak4 Valgavtomedlemmer til å underskriveprotokoflen
Styret foreslo Marianne Skintveit og Ingvild Sture til å underskrive µromkollen.
Følgende haddeordet i saten: Christian Roti.

Vedtak:Årsm~et valgte Mañanne Skintveit og Ingvild Sture til â underskrive protokoHen.
Antall stemmer: 9 for ogOmot

Sak 5 Godkjenning av mnkalting
Styret fremla forslagom at innkalJingen ble godkjent.
Følgende haddeordet i saken: Christian Roti, Ingvild Sture og Anette Paulsen
SJ)itrsmål vedrørende inn!calfingen og hvordan den hfir publisert ut til medlemmene.
Svar: Blir sendt ut via Spond til ane voksne medlemmer og den blir publisert på hjemmesiden
til Hetlevik idrettslag

Vedtak: Årsn14fœtgodkjente innkallingen.
Antall stemmer.9 for ogO mot
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Sak 6 Godkjenning av satslisten
Styret fremla forslag tJ1 sakf!Ste for godkjenning avårsmøtet.
Følgende haddeordet i saken: Christian Roti

Vedtak.:ÀrsmtJtetgodkjenteftúgendesaksliste:

l. Godkjenne destemmeberettîgede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmertil à undeßkrive protokoJlen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap.
10. Behandle forstag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett
varamedlem.
e} Representanter til tingog møt.er i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) VaJglcomitê med leder, to medlemmerogettvaramedlem.
e) Eventuelt øvnge valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Antall stemmer. 9 for og O mot

Sak 7 Godkjenníng av forretningsorden
Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roti og Susanne Eide

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden:

• ÅrsmØtet ledes av den valgte dirigenten
• Protokoll føres av valgte sekretær
• 2 representanter til à underskrive protokoll
• Henvendelse til dirigent om noe ønsker ordet i en sak. Ved å si navnet sitt
• Avstemning ved å stemme nei\ja
• Skriftlig avstemming dersom det kommer forslag om det.
• lovendring krever 2/3 flertall, ellers aiminnelig flertall.

Antall stemmer. 9 for og O mot
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Sak 8 Behandling i111 idrettslagetsårsberetning
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende haddeordet i saleen: Monica Lund

Vedtak: Årsmtltet godkjente årsberetnlngenmed følgende rettelser:
Navnekorrigering av Ruben Abbedissen og Magnus Åsheim
Antall stemmer. 9 for og O mot

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revídert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roti.

Vedtak: Årsm«et godkjente regnskapet.
Antall stemmer: 9 for og O mot

Sak 10 Behandling av forslag og saker
Ingen innkomrre saker

Sak 11 Fastsettemedlemskontingent
Styret fremla forslag tilmedlemskontingent for 2023 for fastsett:etse av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Monica Lund, Ingvild Sture, Anette Paulsen og Christian Roti
Innspill: Noen kontingenter er sendt ut feu og det er ønskelig at det blir bedre informert hva
som er riktig å betale for de ulike medlemmene i kluttben når det gjelder kategorier og
rabatter.
For de som ilcke håndterer Spond, hvordan nå alle medlemmene? Viktig at alle er med.
Forslag om at sle.olen kan være behjelpelig med à få ut informasjon
Svar: Informasjon blir lagt ut på hjemmesiden og Facebook. Om skolen skal være behjelpelig
må det avtales med skolen i forkant. Styret skal se på det med kontingentene og prøve å få
til en løsning somgjør det lettere â forstå fm medlemmene.

Vedtak; Årsmøtet fastsatte ftJlgende medlemsk.ontingent for 2023:

Medlem, kategori 1 1000Fotball barn født 2016-2011
Medlem, kategori 2
Småbarnstrim/aktiviteter før skolealder/andre aktiviteter /ikke- aktive 300
medlemmer {Hils venner}
Familiemedlemskap 2000
Medlem, kategori 3 - famille
Småbamstrím/aktiviteter før skolealder/andre aktiviteter /íkke- aktive 500
medlemmer {Hils venner)
Voga - treningsavgiftpr semester

700(må i tillegg betale medlemskap, familie eller enkelt, i Hil)
Dans-treningsavgift pr semester

300(må i tillegg betale medlemskap, familie eller enkelt, i HIL)

Betalingsgebyr til Spondkommer i tillegg påalle medlemskategoriene
Medlemskap betalesfor 1 år. Treningsavgift yoga\dans betalespr. semester/hofvår.
Hvert medlemskap må knyttes opp mot en person\personnummer.
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Hetlevik Idrettslag har inngått avtale medAskøy kommune om å forpJikte seg i arbeidet med å
minske barnefattigdomog reduserekonsekvensene av det å vokse opp i lavinnt:ekt.

Lavinntektsfamilier kan få dekket kostandertil medlemsavgifter og idrettsutstyrav Askøy
kommune. Ta kontakt med Hettevik ldrettsJagv/lederfor å søke om fritak fra kontingent eßer

mulighet for â dele den opp.

Antall stemmer. 9 for og O mot

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roti og Ingvild Sture
Innspill: Er det er kommende store utgifter i 2023 for idrettslaget?
Svar: Nytt lysanlegg på banen vil bli en stor utgift dette året. Idrettslaget håper de vil få en
del støtte fra kommunen, hvor stort beløp er usikkert.
Det vil bli montert ledlys, noe somvil være kostnadsbesparende. Det vil også være et anlegg
som vil være lettere å styre lysmessig. det vil da være lettere og bílligere å ha tys på banen
når det er ønskelig også uteoom de organiserte aktivitetene.

Vedtak:
Antall stemmer: 9 for og O mot

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandfing på årsmøtet.
i=.lgende hadde ordet i saken: Susanne Eide

Vedtak:ÅrsmtJtetvedtok styrets forslag bl organisasjonspl.an.
Antall stemmer: 9 for og O mot

Sak 14 Valg
14.1 Valg av styre
Valg av styreleder.
Valgkomiteen foreslo Monica Lund {gjenvalg, 1 år) som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Ingvild Sture

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt
Antall stemmer: 9 for og O mot

4



Valg av nestleder:
Valgkomiteen fore.slo Maitanne Skintveit, ny, velges for 2 år, som nestleder.
Følgende hadde omet i saken: Ingvild Sture.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt
Antall stemmer: 9 for og O mot

Valg av øvrige styremecUemmer.
Valgkomiteen foreslo følgende styremedh'!mmer.

• Leder arrangementskomité: Karoline Hoppestad, ny, velges for 2 år
• Sportslig leder: Ruben Abbedissen, ikke på valg. 1 år igjen
• Økonomiansvarlig: Christian Rotí, gjenvalg, velges for 1 år
• Sekretær. Susanne Eide, gjenvalg, vefges for 1 år
• Hus/Bane: Magnus Åsheim, gjenvalg, velges for 1 år
• Valg av vara: Aina N""ælsen, ny, velges for 2 år

FairPlay utvalg: Maire Skjønhaug, ny, overtar for Linn Roti
Hus\bane: Jonas Wick Kyte, ny, velges for 2 år

Rikke Vardemann, ny, velges for 2 år

Følgende hadde ordet i saken: Ingvild Sture og Christian Roti.
Innspill fra valgkomiteen: Ønske at styret er klar på hvilke roller som skal fylles før en skal i
gang med vervearbeidet.
Hus\bane ansvaret bør fordeles
Svar: Styret tar det til etterretning og er enig i at rollene som sk.al fylles bør være mest mulig
klar før nytt vervearbeid skal i gang.
Hus\bane ansvaret er tenkt skal deles opp, så lenge man har noen som kan fylle de ulike
rollene. Dette for å dele på ansvaret og det vil være mindre belastende for de som har
ansvar.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt
Antall stemmer: 9 for og O mot

Styret i Hetlevik idrettsfager fra 17.03.2022 ft!lgende:
• leder: Monica lund
• Nestleder: Marianne Skintveit
• leder arrangementskomité: Karolrne Hoppestad
• Sportslig leder: Ruben Abbedissen
• Økonomiansvarfig: Chñstian Roti
• Sekretær. Susanne Eide
• Hus/Bane: Magnus Åsheim
• Varamedlem: Aina Nielsen
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14.2 Valg av kontrollutvalg

Valg av tomedlemmer til kontroflutvaJget
Forslag fra valgkomiteen:
Viktor Wikan og Jan Tore Moen iœlges som medlem av kontrollutvalget.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roti

Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer. 9 for og O mot

Valg aw varamedlem til kontrollutvalget
Forslag fra valgkomiteen:
Elin Hjartåker velges som varamedlem av kontrollutvalget.
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roit

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Antall stemmer. 9 for og O mot

14.3 Valg av representanterb1 ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett etter gi styretfullmakt til à oppnevne representantene

Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene
Følgende hadde ordet i saken: Christian Roti.

Vedtak: Forlaget ble vedtatt.
Antall stemmer: 9 for og O mot

14.4Valgav valgkomité
Valg av leder i valgkomiteen
Forslag fra styret: Styret hadde ikke forslag til leder for valgkomiteen. Styret foreslo at
valgkomiteens medlemmer selv konstituerer seg og velger leder blant medlemmene.
Følgende hadde ordet i saken: Monica Lund.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Antall stemmer: 9 for og O mol

Valg avmedlemmer i valgkomiteen
Forslag fra styret: Therese Hagenes, Stian Jensen og Stine-Marte Elgsås velges som
medlemmer av valgkomiteen.

Følge-nde hadde ordet i saleen: Christian Roti

Vedtak: Forslagetblevedtatt.
Antall stemmer: 9 for og O mot

Valg av var.lmedtem i valgkomiteen
Forslag fra styret: Maren Eriksen velges som varamedlem i valgkomiteen.
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følgende hadde ordet i saken: Monica lund

Antall stemmer 9 for og O mot.
Vedtak: Forstaget bfe vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet med at leder, Monica Lund, takket deltakerne for møtet og takket
Anette Heier Røe for sin innsats i arrangementskomitéen dette året og
Anette Paulsen for sin fabelaktig innsats gjennom 8 år i idrettslaget.

Hetlevik 28.3.2022

Susanne Eide

Hetlevik 28.3.2022

L-:\a£::io,_~_~-t,Lt
Marianne Skintveit
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