PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
HAKADAL IDRETTSLAG
AVHOLDT 20. MARS 2007 KLOKKEN 19:00 I KLUBBHUSET PÅ ELVETANGEN
(Protokollen blir lagt ut på HIL’s hjemmeside)
ANTALL FREMMØTTE 15 STK
Styret har foreslått følgende dagsorden:
SAK 1. KONSTITUERING
Nestleder Annica Øygard ønsker velkommen
Nestleder fremsatte følgende forslag
Ordstyrer: Annica Øygard
Referent: Wenche R Hansen
Undertegning protokoll: Frank Maugesten 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 leder, Geir Glømmi presenterte regnskapet.
Som vedlegg var en sammenstilling av alle gruppenes regnskap. Alle
grupperegnskapene er godkjent på de respektive årsmøtene, og er også
revisorgodkjente.
Alle regnskapene er godkjent av vår revisor, Elena Sowerby
Vedtak:
Regnskapene ble godkjent, men det skal redegjøres nærmere om posten
leverandørgjeld. Dette er redegjort under:
• Hakadal Alpin
85.500
• Hafslund
15.566
• Malerfirma A.Solli
27.500
• Møller Mur og Bygg
61.812
• Nittedal Kommune
29.330
• Trygve Berg
15.000
SAK 4 MEDLEMSKONTINGENT
Ingen justeringer i år, derfor ingen behandling av dette punktet.
SAK 5
5.1

INNKOMNE SAKER
Utnevnelse av Æresmedlem.

Harald Fosheim ble utnevnt til æresmedlem av HIL.
Harald Fosheim starter håndballklubben i Hakadal 1939. Da var det
bare herrelag, men fra slutten av -40 årene ble det også damelag.
Harald Fosheim har også designet Hakadal IL’s ”logo”.
Siden Harald Fossheim er syk og ikke kunne komme, ble prisen mottatt
av hans nevø Gunnar.
5.2

Etablering av freeridergruppen.
Gruppen ble etablert i mai i fjor. De sykler ”høyt og lavt”. De har laget
seg en ”bane” oppe ved Varingskollen.
Det er noen alpinanlegg som lar freeriders grupper benytter
alpinbakkene til sykling om sommeren. Da tar de heisen opp, med
sykkel, og så sykler de ned bakken.
Vedtak:
Gruppen ble godkjent som en egen gruppe i idrettslaget.

Ekstra sak:
Bernt Fredriksen fra Hakadal golf var invitert og fikk overrekt en vegg klokke til
klubbhuset sitt, med ønske om et godt samarbeid.
SAK 6 BUDSJETT
Det var lagt ved feil budsjett ved årsmeldingen. Geir Glømmi gikk derfor gjennom
budsjettet post for post. Alle henstilles til å gå inn på våre hjemmesider for å se
budsjettet der.
Det er en spesiell ny post med på årets budsjett, og det er sponsorinntekter.
Det arbeidet sponsorgruppen la ned i fjor, begynner nå å gi avkastninger.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med kommentaren over.
SAK 7 VALG
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Idrettskoordinator
Medlemsregister
Revisor
Nittedal Idrettsråd
Valgkomité

Pål Fasseland
Annica Øygard
Anette Sande
Tone Sørlie
Tone Lise Brattbakk
Unni Sem
Elena Sowerby

ny – valgt for 2 år
ikke på valg (1 år)
ikke på valg (1 år)
ny – valgt for 2 år
gjenvalg – valgt for 2 år
ny – valgt for 2 år
gjenvalg – valgt for 1 år

De har årsmøte i kveld, og derfor er saken litt uklar.
Dette må vi derfor komme tilbake til dette senere.
Geir Glømmi
Wenche Reime Hansen
Årsmøtet ble hevet kl 20.30
Hakadal 20. mars 2007

______________________
Lasse Hermansen

______________________
Frank Maugesten

_____________________________
Wenche R Hansen, referent

