PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
HAKADAL IDRETTSLAG
AVHOLDT 15. MARS 2006 KLOKKEN 19:00 I KLUBBHUSET PÅ ELVETANGEN

ANTALL FREMMØTTE 26 STK
Styret har foreslått følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Årsmeldinger
Regnskap
Medlemskontingent
Innkomne saker
5.1 Honorering av ildsjeler og utøverpris for 2005
5.2 Oppussing av klubbhuset.
5.3 Fornyet søknad lysløypeutvidelse
6.
Budsjett
7.
Valg

SAK 1. KONSTITUERING
Nestleder Olav Ramskeid ønsker velkommen
Nestleder fremsatte følgende forslag
Ordstyrer: Olav Ramskeid
Referent: Wenche R Hansen
Undertegning protokoll: Jostein Andersen og Lasse Hermansen
Vedtak:
Alle forslag enstemmig valgt
Ingen merknader til innkallelsen
Årsmøte ble derved lovlig satt.
SAK 2 ÅRSMELDING
Hovedstyret hadde inkludert en kort oppsummering av gruppenes aktivitet i sin
årsmelding. Gruppenes årsmeldinger kan sees på vår internettside.
Vedtak:
Årsmeldingen enstemmig vedtatt
SAK 3 REGNSKAP OG BALANSE
Hovedstyrets kasserer, Trine Gullberg, presenterte regnskapet.
Som vedlegg var en sammenstilling av alle gruppenes regnskap.
Alle regnskapene er godkjent av vår revisor, Linda Unhjem Fagerholt.
Vedtak:
Regnskapene ble enstemmig godkjent.

SAK 4

MEDLEMSKONTINGENT
Ingen justeringer i år, derfor ingen behandling av dette punktet.

SAK 5

INNKOMNE SAKER

5.1

Årets idrettsutøver og ildsjel.
Vi hedret Andreas Løken med ”Kjærringa med staven” og et gavekort
på kr. 1000. Andreas Løken er en av landets beste alpinister, spesielt
innen fartsdisipliner. Han har gjennom mange år vist en enestående
evne til å stå på og ikke gi seg. Han er videre en foregangsperson og
inspirasjon for de yngre løperne.
I år delte vi ut to ildsjelpriser, da vi hadde flere som utmerket seg
spesielt.
Arne Johnsen ble hedret med ”Kjerringa med staven” for sine lange og
store innsats for fotballen i HIL.
Espen Bentzon ble hedret med ”Kjerringa med staven” for sin innsats i
skiskolen over 10 år.
En stor takk til dere begge.
Vidar Bøe fra idrettskretsen hadde med seg Frivillighetsprisen som ble
delt ut til Einar Vigmostad, for hans store innsats for idretten i
lokalmiljøet. Denne prisen deles kun ut til 10 personer i året for hele
Akershus.

5.2

Oppussing av klubbhuset.
Hovedstyre i HIL hadde lagt inn en søknad om at det lånes 150 000 av
anleggskontoen til oppussing, men at man utfører så mye som mulig på
dugnad. I første omgang ønsker vi å pusse opp ”stua” og kjøkkenet.
Pengene tilbakebetales ved overskudd av arrangementer.
Hvis vi låner av denne kontoen nå, må vi regne med å kanskje låne
penger til å dekke opp igjen dette ved en fornyet søknad om spillemidler
til lysløypa.
Det settes ned en komité til dette prosjektet. De som ønsker å være
med i en slik gruppe, bes melde seg til Geir Glømmi.
Vedtak:
Det presiseres at hovedstyre har en ramme på inntil 150 000.
24 stemte for og 2 imot styrets forslag.

5.3

Fornyet søknad i lysløypeutvidelse
Hovedstyret ber om årsmøtets vedtak til å legge inn en ny søknad
høsten 2006, og at det gis mandat til å legge inn en lånesøknad på inntil
kr. 250 000.
Vedtak:
Vedtaket ble enstemmig vedtatt

SAK 6 BUDSJETT
Ut i fra at årets resultat ble så dårlig, og at vi fikk oss noen overraskelser, er årets
budsjett meget forsiktig og nøkternt.
Styret har budsjettert med at aktivitets midler ikke skal deles ut til gruppene. I flg.
idrettsrådet har ikke hovedstyret anledning til dette. Disse pengene er øremerket
gruppene. Det må derfor gjøres en budsjett teknisk endring slik at disse midlene
føres ut, og så kommer tilbake igjen til hovedstyret.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med kommentaren over.
SAK 7 VALG
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Idrettskoordinator

Geir Glømmi
ikke på valg (1 år)
Annica Øygard
ny – valgt for 2 år
Anette Sande
ny – valgt for 2 år
Wenche Hansen ikke på valg (1 år)
Tone Lise Brattbakk ikke på valg (1 år)

Valgkomité

Olav Ramskeid
Her trenger vi en til.

Revisor

Vi trenger en.

Årsmøtet ble hevet kl 21:00
Hakadal 15. mars 2006
______________________
Lasse Hermansen

____________________
Jostein Andersen

_____________________________
Wenche R Hansen
referent

