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Protokoll  

 

Årsmøte Hakadal Idrettslag 

 19.mars 2013 kl. 19:00 

Klubbhuset på Elvetangen 

 

 

Styret hadde foreslått følgende dagsorden: 

 

1.  Godkjenning av de stemmeberettigede. 
2.  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
3.  Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokol-

len. 
4.  Årsmelding 
5.  Regnskap 
6.  Fastsette medlemskontingent. 

 Det er ikke fremmet forslag om å endre medlemskontingenten 
7. Kunstgressprosjekt 
8.  Budsjett 
9.  Valg 
10.  Eventuelt  
 

 

Leder Geir Glømmi ønsket velkommen. 

 

1) Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det var 18 fremmøtte, 2 var ikke stemmeberettigede. 

 

2) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Innkalling var varslet i Varingen og på HIL’s hjemmeside. Saksliste og sakspapirer var lagt ut 

på hjemmesiden i forkant av møtet. 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent. 

 

3) Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Geir Glømmi foreslo følgende: 

 

Dirigent: Geir Glømmi  

Sekretær: Marianne Christiansen  

Til å underskrive protokollen: Kari Harbak og Sture Abrahamsen 

Vedtak: 

Forslagene ble enstemmig godkjent. 

 

 

 



 

4)Årsmelding.  

Leder Geir Glømmi leste i gjennom årsmeldingen. Han beskrev det gode klimaet i hovedstyret 

og i laget som helhet. Mye bra jobbing i gruppene, men Barneidrettsgruppa sliter noe med 

foreldreengasjementet. 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

 

5)Regnskap. 

Kasserer Ann Kristin Fossneset gikk igjennom årsregnskapet. Det kom opp et spørsmål fra 

alpingruppa v/ Leif Åge Sørlie om evt fordeling av overskudd ut i gruppene for 2012. Dette 

kan taes opp som egen sak i hovedstyret, da det ikke var meldt inn som sak til årsmøtet. 

Vedtak: 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

  

6) Fastsette medlemskontingent.  

Det var ikke foreslått noen endring av kontingenten.  

 

7) Kunstgressprosjekt 

Einar Vigmostad gjennomgikk de økonomiske forholdene knyttet til bygging av kunstgress-

bane på Elvetangen. Regnestykket viser at vi kan få det til med bruk av ca. 100.000 kr, når vi 

har fått spillemidler/ forskudd, investeringsstøtte og momskompensasjon. I tillegg har vi fått 1 

mill. av Sparebank1-stiftelsen. Idrettslaget trenger et byggelån fra Sparebank1 til alle utbeta-

lingene er gjort. 

Vedtak: Et enstemmig årsmøte gir hovedstyret fullmakt til å godkjenne endelig budsjett når 

anbudene er vurdert. 

 

8)Budsjett 

Leder gikk gjennom budsjettet for 2013.  

Vedtak:  

Årsmøtet ga hovedstyret fullmakt til å jobbe innenfor framlagt budsjett.  

 

9) Valg 

I tråd med valgkomitéens innstilling, ble følgende kandidater enstemmig valgt: 

Hovedstyret 

Leder: Olav Grindalen – valgt for ett år (har vært nestleder i ett) 

Nestleder: Tom Erik Hammer – to år 

Kasserer: Ann Kristin Fossneset – ikke på valg 

Sekretær: Marianne Christiansen – gjenvalgt for to år 

Idrettskoordinator: Franzisca Finsterbusch – to år 

 

Varamedlemmer 

Bernt Fredriksen – gjenvalgt for to år 

Astrid Adelheide Dandanell  -  ikke på valg 

 

Revisorer 

Vegard Ekstrøm – gjenvalgt for to år 

Børge Danielsen – ikke på valg 
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Kontrollkomité 

Bodil Moss – gjenvalgt for to år 

Einar Vigmostad – gjenvalgt for to år 

John Melby – ikke på valg 

 

Valgkomité 

Sten Are Grønvold, leder – tar gjenvalg ett år 

Arne Ove Forårsveen – ikke på valg 

Trine Dahl – to år 

 

10) Eventuelt 

Einar Vigmostad tok opp spørsmålet om hvordan styret har forholdt seg til NIF’s nye lovverk. 

Styret har begynt å se på disse, men ønsker å ha en grundig gjennomgang av egne og nye lover 

i samarbeid med kontrollkomiteen. Forslag til nye lover kan legges fram ved neste årsmøte. 

 

 

Marianne Christiansen    

 

sekretær 

 

 

 

Kari Harbak  Sture Abrahamsen 

 

 


