IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRE

- Idrettsglede for alle -

Referat Årsmøte i

IL Holeværingen
Mandag 10.mars 2014 kl 19.05
Svensrud
1. Godkjenning av innkallingen
- Innkallingen ble godkjent
2. Godkjenning av sakslisten
- Sakslisten ble godkjent
3. Valg av ordstyrer og referent, og 2 til å skrive under protokollen
- Fredrik Skarstein ble valgt som ordstyrer
- Svein-Erik Sandvold ble valgt som referent
- Ståle Rovelstad og Anne Merete Groseth er valgt til å underskrive
protokollen
4. Styrets Årsberetning 2013
- Årsberetningen ble opplest, følgende ble anmerket til årsberetningen;
det skal være 565 000 i drifttilskudd fra Hole kommune, ikke 475 000 kr
anført på side 4,man presiserer at herrelaget 2 i fotball rykket topp i 6
divisjon og håndballdamene rykket opp til 4. divisjon, beretningen ble
ellers tatt til etterretning og godkjent
5. Regnskap 2013
Det ble spilt inn en større bevisstgjøring rundt etablering av autogiro hos
medlemmene, man tror dette vil øke innbetalingen blant medlemmene.
I 2. linje i regnskapsoppstillingen 2013 ble” idrettsrådet” fjernet, dette er
tilskudd fra Hole kommune.
Det anføres at fotball sin kontantbeholdning i egenkapitaloversikten er feil,
der tilligger ca 150 000 i materiell/varebeholdning som vil bli nullført 2014,
mao vil kontantbeholdningen ligge på ca kr 405 000.
- Regnskapet vil bli godkjent under forutsetning av at regnskapet
revideres og godkjennes av revisor, noe som ikke er utført pr dd.
6. Info fra Jan Eilert Rovelstad rundt kunstgressanlegget på Svensrud.
Anbudsfristen er pr dd utløpt, kommet inn to anbud på grunnarbeider/lys.
Forhandlingene er gjennomført og begge anbydere ønsker å gi et
fastpristilbud.
Det er kommet i 5 anbud på kunstgress og vurderinger i forhold til kriterier
pågår.Alle forhåndskalkyler ”holder”. Prosjektet holder i henhold til plan,
total kostnadsramme er på kr 12 950000.
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Videre fremdrift, avtale entrepenør I. mars, oppstart i april, ferdig i juli,
montering av ballfangernett i juni/juli og åpning 1.august 2014 ??
Man ønsker derfor å behandle følgende styreforslag;
Ramme fra hovedlagets konto på kr 300.000 til kunstgressanlegg – Godtatt
av årsmøtet.
7. Behandling av innkomne forslag
- Det var ingen innkomne forslag
8. Fastsette medlemskontingent 2013
- Kr 200 ordinært medlem under 18 år
- Kr 250 ordinært medlem over 18 år
- Kr 500 familiemedlemskap
- Kr 150 støttemedlemskap
Medlemskontingenten ble vedtatt uforandret som over.
9. Budsjett 2014
- Budsjettet ble fastsatt som hovedlagets budsjett for 2014
- Det ble gitt innspill vedrørende innkjøp av ny klokke til Kleivhallen, man
ønsker at håndballgruppa i første omgang finansierer dette gjennom
tildelte økonomiske rammer evt leverer en søknad til hovedstyret
dersom man ikke finner muligheter gjennom eget budsjett.
- Vedtatt av årsmøte
10.Valg
Fredrik Skarstein – leder- gjenvalgt
Erik Winnje – nestleder- gjenvalgt
Jan Olaf – styremedlem - Ikke på valg
Arne Berg – styremedlem – Ikke på valg
Ove Evensen – styremedlem – innvalgt 2014
Anne Merete Groseth – styremedlem- innvalgt 2014
Svein-Erik Sandvold – varemedlem – innvalgt 2014
Det anføres at man bør beskrive de ulike funksjonene i styret, man tror det
vil gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer til styret.
Man ønsker å gi valgkomiteen følgende oppdrag; finne nytt styremedlem
med fokus på økonomi og to nye revisorer til hovedstyret.

Svensrud, 10.mars 2014
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