Protokoll fra årsmøtet i

Vestnes Varfjell Idrettslag
Møtestart: Onsdag 3. juni 2020 kl. 19.00
Møtested: Vestnes Fjordhotell

1 Velkommen v/ styrets leder
Styrets leder, Joar Kirkeslett, innledet årsmøtet med å ønske de oppmøtte velkommen
og presenterte agenda for møtet.

2 Godkjenne de stemmeberettigede
Årsmøtet bestod av Joar Kirkeslett, Ronald Brastad, Audun Karlstrøm, Anette Øverås,
Oddny Iren Valle, Linn Hege Kjersem, Kathrin Furland, Geir Stokkeland og Mari
Karadash.
Alle fremmøtte ble erklært stemmeberettiget og godkjent

3 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Godkjent

4 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive
protokollen
Joar Kirkeslett ble valgt som dirigent, Ronald Brastad som referent samt Linn Hege
Kjersem og Oddny Iren Valle til å underskrive møteprotokollen.

5 Årsmelding 2019
Årsmeldingen ble publisert på lagets hjemmeside og gjennomgått på årsmøtet.
Det ble bemerket at Fotball bør ha med medlemstall i sin melding.
Godkjent
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6 Regnskap og revisjonsberetning 2019
Årsresultatet for VVIL viser et underskudd på kr. 312 835,79 mot et overskudd på
kr. 240 676,74 i 2018. Håndball og Allidrett kan vise til resultat med overskudd sammen
med Bruktbutikken. Sykkel og Kampsport med et lite underskudd, mens Fotball og
Hovedlaget er de avdelingene med størst underskudd. Sistnevnte grunnet investering i
nye lys i VIP.
Balanseregnskapet viser at VVIL har en likvidbeholdning på 1,5 mill. kr. og en
anleggsmasse på 2,5 mill. kr. Laget besitter dermed en egenkapital på drøye 4 mill. kr.
Regnskapet viser til et samlet underskudd på kr. 352 835,79. Revisjonsrapporten
viser til et samlet underskudd på kr. 294 959,47. Regnskapstallene utgiftsfører
kr. 40 000,- for mye (korrigering av bilag) under kontogruppe 7 for Hovedlaget,
mens revisjonsrapporten har kalkulert resultatet for Kampsport som positivt i
stedet for negativt. Det korrekte årsresultatet er altså kr. 312 835,79 i
underskudd.
Revisjonsrapporten ble lest opp og anbefales godkjent av revisorer.
Regnskapet og revisjonsberetning godkjennes

7 Saker til behandling
a) Etiske retningslinjer
Det ble lagt frem forslag om å konkretisere ordlyden i pkt. 16.6 (Mobbing) og 16.7
(Seksuell trakassering) i organisasjonsplanen. Det skal oppnevnes to personer til en
varslingsgruppe. Kontaktinformasjon til varslingsgruppen blir lett tilgjengelig på
forsiden av idrettslagets hjemmeside.
Det ble også fokusert på bevisstgjøring av bruken i sosiale medier og bildebruk.
Vedtatt

b) Styrets sammensetning
Styret la frem forslag om å utvide antall representanter slik at også gruppen
Fit4U får stemmerett i styret.
Vedtatt

8 Organisasjonsplan
Organisasjonsplanen oppdateres til riktig versjon og publiseres på vvil.no.
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9 Medlemskontingent 2021
Medlemskontingenten foreslås uendret:
- Enkeltmedlem: 300,- Familiemedlem: 750,- Støttemedlem: 200,Godkjent

10 Budsjett 2020
Styrets forslag til resultatbudsjett for Hovedlaget i 2020 ble lagt frem.
Godkjent

11 Valg
Valgkomitéen har innstilt følgende til nytt styre i Vestnes Varfjell IL i 2020:
Tittel/gruppe

Navn

Valg

Leder

Joar Kirkeslett

På valg (1 år)

Fotball sr.

Knut Øyvind Hoem

På valg (2 år)

Fotball

Alexander Connor

Ikke på valg

Håndball

Linn Hege Kjersem

Ikke på valg

Håndball

Anette Øverås

På valg (2 år)

Sykkel

Audun Karlstrøm

Ikke på valg

Kampsport

Geir Stokkeland

På valg (ny – 2 år)

Fit4U

Joseph Connor

På valg (ny – 2 år)

Revisorer
Lars Fjørtoft og Torgeir Stene står på gjenvalg.
Fotball, Håndball og Kampsport oppnevner én person hver til valgkomiteen innen
1. oktober. Valgkomiteen velger selv leder.
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt av årsmøtet

Årsmøtet takker valgkomitéen for innsatsen.
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Avslutningsvis takket dirigent Joar Kirkeslett for oppmøtet og hevet årsmøte kl. 20.35.

Til å skrive under møteprotokollen:

______________________________
Linn Hege Kjersem

______________________________
Oddny Iren Valle

3.6.2020 – Ronald Brastad
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