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Protokoll årsmøte IL Tjalg for arbeidsåret 2016 

 

 

Brønnøysund, 23.03.2017 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 14 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent. 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste  

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Jostein Nybakken gikk gjennom sakslisten. 

  

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.  

  

Sak 3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 Innstilling:  

 Møteleder: Jostein Nybakken 

 Referent: Mona Aa. Velde 

 Signere protokoll: Berit Hartvigsen og Are Bendiksen 

 

Vedtak: 

Som møteleder ble Jostein Nybakken enstemmig valgt. 

 Som referent ble Mona Aa. Velde enstemmig valgt. 

 Til å signere protokollen ble Berit Hartvigsen og Are Bendiksen enstemmig valgt. 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

 Innstilling: Årsberetningen for 2016 godkjennes. 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein gikk gjennom årsberetningene for alle undergruppene 

samt hovedlaget. Kjell Arne Nielsen lurte på status for øremerkede midler fremskaffet av Leif 

Morten til fotball for 3-4 år siden. I tillegg lurte han på hvor man kunne finne referat fra 

styremøter i idrettslaget. Det ble fortalt at alle referater skal legges ut på www.tjalg.no, men 

at ikke alle har vært like flinke til å få dette gjort.  

 

Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt. 

   

 

http://www.tjalg.no/
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Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Innstilling: Regnskapet for 2016 godkjennes 

Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte og Mona gikk gjennom kommentarene fra 

revisorene som gikk på at fotball manglet underbilag på noen fakturaer og turn manglet 

detaljer ifbm. reise som formål med turen, samt detaljer om hvem som deltok på turen. 

 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regnskap for 2016 er godkjent. 

 

Sak 6. Behandle forslag og saker 

 Sak A: Behandle lovnormen. 
 Lovnormen er forhåndsgodkjent av Idrettskretsen pr. 25.01.2017. Nytt er § 18, pkt. 2 g). 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Lovnormen som forelagt 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 Sak B: Avtale mellom Brønnøy kommune og IL Tjalg vedr. Salhushallen  

 Viser til informasjonssak ved årsmøtet for 2014. Avtale er reforhandlet. 

 Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar avtaleforslaget som forelagt. 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein og Mona orienterte om avtalens innhold.  

 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: Styrets forslag er å holde kontingenten uendret fra 2016.  

Medlemskontingenten for 2017 fastsettes til: 

Familiemedlemskap: kr. 450,- 

Enkeltmedlemskap:  kr. 250,- 

Støttemedlem:  kr. 200,- 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. Det ble oppfordret til å få flest mulig i en 

familie til å knytte seg til et familiemedlemskap familien eventuelt måtte ha. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8. Behandle idrettslagets budsjett 

Innstilling: Årsmøtet vedtar framlagte budsjett for hovedlaget for 2017. 

Følgende hadde ordet i saken: Jostein og Mona orienterte om hovedlagets budsjett. Etter 

retten skulle også undergruppene ha levert et budsjett til gjennomgang. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Innstilling: Årsmøtet vedtar framlagte organisasjonsplan 

Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. Kjell Arne Nielsen reagerer på regelen om 

at styrene i undergruppene selv skal spille inn forslag til nye styremedlemmer i sin egen 

undergruppe og ønsker å fortsette med valgkomiteer. Marianne Dalheim lurer på hvor ofte 

politiattester skal fornyes. Mona foreslår at styret i hovedlaget blir enig om varigheten på 

politiattester da idrettslaget ikke har tatt stilling til dette. 

 

 Vedtak: Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.  

 

Sak 10. Valg 

 a) Valgkomiteens innstilling på leder: 

 Jostein Nybakken 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. 

 

Vedtak: 

Jostein Nybakken ble enstemmig valgt til leder. 

 b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: 

Berit Hartvigsen 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte 

 

Vedtak: 

Berit Hartvigsen ble enstemmig valgt til nestleder. 

 

 c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

 Wenche Lill Fagerland (styremedlem) 

Are Bendiksen (varamedlem) 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte 

 

Vedtak:  

Wenche Lill Fagerland ble enstemmig valgt til styremedlem og Are Bendiksen ble enstemmig 

valgt til varamedlem til styret. 

 

 d) Undergruppenes forslag til nye styremedlemmer: 

 Fotball: Kjell Arne Nielsen, Line Moe, Brita Køste Horn  

 Vedtak: Enstemming vedtatt 

Ski: Per Otto Stangvik (gjenvalg), Jørn Harris Henriksen (gjenvalg), Tor Bakken (gjenvalg), 

Stein Ivar Olaussen, Terje Nubdal (gjenvalg), Charles Lorentsen (gjenvalg), Hanne Storheil 

(gjenvalg) 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 



4 
 

 

 Turn: Eva Ekroll (gjenvalg), Tone Aasberg (gjenvalg), Gunn Nina Karlsen 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 Stupbratt: Jan Roar Jakobsen (gjenvalg), Markus Brevold, Marius Wannebo 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 Idrettsskolen: Beate Jørgensen (gjenvalg), Solveig Lomsdal 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 Innebandy:  

 Vedtak: Ikke kommet med sine kandidater til årsmøtet.  

 

 Styret i IL Tjalg Hovedlag for 2017: 

 Leder: Jostein Nybakken 

 Nestleder: Berit Hartvigsen 

 Kasserer: Wenche Lill Fagerland 

 Styremedlem: Line Wiik Halsen 

 Styremedlem: Sigsten A. Fjelldal 

 Vara: Are Bendiksen 

 

 Leder fotball: Brita Kristin Køste-Horn 

 Leder skigruppa: Per Otto Stangvik 

 Leder turngruppa: Eva Ekroll 

 Leder stupbratt: Jan Roar Jakobsen 

 Leder idrettsskole: Beate Jørgensen 

 Leder innebandy: John-Andreas Lorentzen 

 

 e) Valgkomiteens innstilling på revisorer: 

 Martin Søreng 
Stina Gangstø 

 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. 

Vedtak: 

 Martin Søreng og Stina Gangstø ble enstemmig valgt til revisorer. 

 

 f) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 

Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. 

Vedtak: Årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter 

når behov. 
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 g) Styrets innstilling på valgkomité: 

 Leder: Marianne Dalheim 

 Medlem: Marte Myren 

 Medlem:  

 Vara: 

 Følgende hadde ordet i saken: Jostein orienterte. Det må jobbes for å hente inn en mann 

som medlem i valgkomite.  

Vedtak: 

Marianne Dalheim ble enstemmig valgt til leder og Marte Myren ble enstemmig valgt til 

medlem i valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 

[Berit Hartvigsen - sign]    [Are Bendiksen - sign] 


