
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Årsmøte Malvik IL 25/03-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Svein Fred Buseth, Gro Frost Jørgensen, Håkon Gissinger, Lise Moe Gulbrandsen, Per 
Gulbrandsen, Nina Tranås Hansen, Stein Hoem, Jan Inge Hov, Lise Johansen, Trond Johnsen, 
Tor Lunde, Knut Radmann, John Sjøvold, Per Walseth, Jan Aasbak, Rune Resell 
Fravær/forfall:  

  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Rune Resell 20.20 Mars 2015 3 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
1 Godkjenne de stemmeberettigede 

16 tilstedeværende hvorav 15 stemmeberettigede. Forretningsfører 
er ikke medlem og dermed ikke stemmeberettiget. 

  

2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Godkjent 

  

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen 

Dirigent: Svein Buseth 

Referent: Rune Resell 

Underskrift av protokoll: Trond Johnsen, Gro Frost Jørgensen 

 

  

4 Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 

Per går gjennom årsmelding for hovedstyret. Det mangler noen 
etternavn i årsmeldingen. Står feil årsklasser for basistrening i 
årsmeldingen. Per retter opp dette. Årsmeldingen godtas med 
referatførte korrigeringer. 

Avdelingenes årsmeldinger er behandlet på egne årsmøter. 

 

  

5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Rune presenterer sammenstilt regnskap og hovedstyrets regnskap. 
Revisorsberetning refereres og regnskapene godkjennes 
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1) 
 
 
 

Behandle forslag og saker 

Forslag om nedleggelse av Viksletta som avdeling. Det etableres i 
stedet en anleggskomite i samspill mellom fotball, friidrett og 

  



 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
3) 

hovedstyret. Regnskapet til Viksletta integreres i regnskapet til 
fotballavdelingen inkludert restlån fra Viksletta org. 

Leder for Viksletta er kritisk til måten prosessen har blitt kjørt fra 
fotballavdelingen. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

Forslag om opprettelse av kontrollkomite for å innfri regelverk. 
Reglementet for kontrollkomiteen er hentet fra idrettsforbundets 
reglement. Arbeidsoppgaver; tilsyn med lagets økonomi, påse 
pålitelig regnskapførsel. Komiteen skal ha tilgang til samtlige 
regnskap og protokoller i idrettslaget. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

Forslag om nytt kunstgress på Viksletta. Fotball har vedtatt dette i 
sitt budsjett. Kommunen har bevilget 3 mill til prosjektet. 
Kommunen står som byggherre. 

Hovedstyret har bevilget 50.000,- til prosjektet i 2013. Fotball har 
lagt inn 500.000 som egenkapital. Dersom kostnaden overstiger 
dette vil det holdes ekstraordinært årsmøte for å eventuelt 
godkjenne dette. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 
7 Fastsette medlemskontigent 

Fortsetter som i 2014 dvs 150 kr for enkeltmedlem og 300 kr for 
familiemedlemskap. 

 

  

8 Vedta idrettslagets budsjett 

Budsjettet vedtas enstemmig. 

 

  

9 Foreta følgende valg 

a) Nestleder: 
b) Styre- og varamedlemmer: 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt 

organisasjonsplan 
d) Revisor og kontrollkomite 
e) Representanter til ting og møte i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett 

  



f) Valgkomite med leder og to medlemmer og en 
varamedlem for neste årsmøte 

a) Nestleder: Knut Radmann velges for 2 år. 

 

  

b) Styremedlemmer: Trond Johnsen og Siri Aftret Svendsen, begge 
for 2 år 

Varamedlemmer: Lise Johansen og Åge Rødde, begge for 1 år 

 

  

c)    

d) Revisor: BDO Stjørdal 

Kontrollkomite: Bjørn Granum for 2 år og Knut Martin Selli for 1 
år 

 

  

e) Hovedstyret får fullmakt til å utnevne husstyre. 

 

  

f) Valgkomite: Ledes av fotballavdeling med bidrag fra to øvrige 
avdelinger. Hovedstyret følger opp. 

 

  

 
 
 
 
 
 
Trond Johnsen      Gro Frost Jørgensen 


