Dagsorden årsmøte i Hisøy IL fotballgruppa 2018
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Forslag: Alle fremmøtte registrerer seg og angir hvilke(t) medlem de representerer. Alle fremmøtte gis
stemmerett med én stemme hver.

Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Forslag: Fotballgruppas nåværende leder, Erik Mong, velges til å lede årsmøtet.

Sak 5: Velge referent
Forslag: Fotballgruppas sekretær, Alf Akselsen, velges til å være referent.

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle fotballgruppas årsberetning
Se vedlagt årsberetning.

Sak 8: Behandle fotballgrupppas regnskap i revidert stand
Se vedlagt regnskap.

Sak 9: Behandle forslag og saker
Det kom inn én sak til behandling før årsmøtet.

9.1 Forslag/oppfordring til å redusere kostnaden ved å spille
fotball for de minste
Styret mottok følgende sak fra Anders Ekhougen:
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Kontingent yngste spillere
Saksfremlegg
Synes at kontingenten burde gjenspeile trening stor/liten bane samt hel/halv sesong. Kan ikke se
helt at det er rettferdig at de som har trening "sommer halvåret" på liten bane skal være med å
dra "vinterkostnader" for stor bane.
Slik det er nå er det ikke et helårstilbud til jenter 09, men man betaler likevel samme
årskontingent som de med helårstilbud.

Forslag til vedtak
Styret/årsmøte ser på en kontingent som gjenspeiler treningstider i henhold til hel/halvt årstilbud

Konsekvensbetrakninger
Sportslige konsekvenser
Flere unge/nye spillere vil komme til Hisøy Fotball. I verste fall vil enn risikere å hindre rekrutering
av nye spillere på grunn av for høy kontingent.
Økonomiske konsekvenser
Andre konsekvenser
Gi barn og unge mulighet til å prøve flere idretter
Styret har behandlet saken. Styret har forståelse for argumentene i saksfremlegget og søker i
budsjettforslaget å etterkomme til en viss grad henstillingen om å la kontingenten gjenspeile
treningsmengden årskullene har. Dette realiseres ved at satsene på treningsavgiften justeres noe for
enkelte årstrinn og samtidig foreslår styret at dugnad med en verdsetting på minst 800,gjenopprettes og da med tilhørende redusert kontingent.
Styret må imidlertid påpeke at det eksisterer kostnader rundt drift av de to banene som påløper
uavhengig av antall treninger. Et eksempel er den lille banen som de yngre lagene nyter godt av å ha.
Denne banen betaler fotballgruppa en leie på NOK 10 000,- i måneden gjennom hele året.
Tilsvarende driftskostnader har vi også på øvrig anlegg. Forslaget til styret er derfor et
kompromiss.

Sak 10: Fastsette dugnadsnivå, medlemskontingent og treningsavgift
Styret foreslår å hente tilbake dugnad som en inntektskilde. Denne gis en verdi tilsvarende NOK
800,- per medlem.

Dugnad
Styret foreslår at hvert medlem skal delta på en inntektsgivende dugnad som verdsettes til NOK
800,2

Dugnader som er aktuelle kan være:
•
•
•
•
•
•

Vakt på Hove Tri
Salg av 5 støttemedlemskap á NOK 250,Annen salgsdugnad (Enjoy-kort el.)
Kiosk-vakter på utvalgte kampdager
Egenorganisert dugnad med inntekt på minst NOK 800,- (Eventuelt betale dugnadsavgiften)
Andre dugnader som styret definerer som en gyldig dugnad

Merk denne inntektsgivende dugnaden fritar ikke for øvrig behov for dugnadsinnsats både innen
klubben og lagene.

Medlemskontingent
Styret foreslår en medlemskontingent pålydende NOK 550,-.
Old Boys og Senior B-lag deltar ikke i den inntektsgivende dugnaden og betaler en
medlemskontingent pålydende NOK 1 350,-.

Treningsavgift
Styret foreslår følgende satser:
•
•
•
•
•
•
•

6-7 år:
8-9 år:
10-11 år:
12-14 år:
15-19 år:
Senior A-lag:
Senior B-lag:

NOK 0,NOK 400,- (ned 200,-)
NOK 700,NOK 900,- (opp 100,-)
NOK 1 200,NOK 1 200,NOK 0,-

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Se vedlagt budsjettforslag.

Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1

Styremedlemmer

Følgende av dagens styre fratrer fra styret:
•
•
•

Alf Michael Akselsen
Rainer Finsrud
Åsmund Haugsvær

Styret bør økes til å bestå av åtte medlemmer, det er derfor nødvendig å supplere med fire nye
styremedlemmer.
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Følgende stiller som kandidater til styret:
•
•
•
•

Erik Christiansen
Jens Frodesen
Ståle Granerud
Martin Marensius Johansen (Materialforvalter)

Styret vil konstitueres med bemanning av øvrige roller i styret på første styremøte.

12.4

To revisorer

Revisorene fra fjoråret har sagt seg villig til å ta et år til som revisor. Styret innstiller derfor:
•
•

Eirik Kristiansen
Håvard Haugland

12.5

Valgkomiteen

Styret foreslår:
•
•

Ole Kristoffer Andersen og/eller Jens Frodesen
Andre som melder seg?
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