Protokoll fra årsmøtet i

Vestnes Varfjell Idrettslag
Møtestart: Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00
Møtested: Vestnes Fjordhotell

1 Velkommen v/ styrets leder
Styrets leder, Joar Kirkeslett, innledet årsmøtet med å ønske de oppmøtte velkommen.
Mye positivt har skjedd i idrettslaget med blant annet ferdigstilt anlegg i VIP. Samtidig
har styret en del oppgaver som ikke utført. Det nye styret bør ha en bred gjennomgang
av organisasjonsplanen i alle grupper og utarbeide en strategiplan for idrettslaget i
løpet av 2019.

2 Godkjenne de stemmeberettigede
Årsmøtet bestod av Joar Kirkeslett, Frode Lien, Alexander Connor, Cecilie Amdam,
Ronald Brastad, Øystein Søraas, Mari Karadash, Oddny Iren Valle.
Alle fremmøtte ble erklært stemmeberettiget og godkjent.

3 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Forslag om også å benytte Facebook til annonsering.
Godkjent.

4 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive
protokollen
Joar Kirkeslett ble valgt som dirigent, Ronald Brastad som referent samt Frode Lien
sammen med Mari Karadash til å underskrive møteprotokollen.

5 Årsmelding 2018
Årsmeldingen ble publisert på lagets hjemmeside og gjennomgått på årsmøtet.
Godkjent.
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6 Regnskap og revisjonsberetning 2018
Årsresultatet for VVIL viser et overskudd på kr. 240 676,74 mot et underskudd på
kr. 30 362,18 i 2017. Karate og den nystartede Bruktbutikken kan vise til de beste
resultatene med henholdsvis kr. 112 410,04 og kr. 162 758,63 i overskudd. Kun Håndball
viser til underskudd. Årsaken til underskuddet handler om at inntekter og kostnader
ikke er ført på samme regnskapsår, og er av den grunn helt udramatisk.
Balanseregnskapet viser at VVIL har en likvidbeholdning på 1,7 mill. kr. og en
anleggsmasse på 2,5 mill. kr. Laget besitter dermed en egenkapital på 4,28 mill. kr.
Revisjonsrapporten ble lest opp. I tillegg til det generelt gode resultatet er bidraget fra
Bruktbutikken verdt å nevne. Revisorene mener dette kan bli en fremtidig god
inntektskilde for laget.
Revisjonsrapporten opplyser feil tall i forhold til resultatet for 2017. Den korrekte
beskrivelsen i rapporten skal være «underskudd på kr. 30 362».
Regnskapet og revisjonsberetning godkjennes

7 Forslag til budsjett for 2019
Styrets forslag til resultatbudsjett for Hovedlaget i 2019 ble fremlagt og gjennomgått.
Godkjent.

8 Saker til behandling
Ingen saker er innmeldt til behandling for årsmøtet. Styret har heller ikke fremmet
noen saker.
Verdt å nevne er likevel at det i samarbeid med kommunen jobbes med ny
parkeringsplass ifb. den fjerde armen i rundkjøringen, og at det kan bli et
ekstraordinært årsmøte før sommeren.

9 Medlemskontingent 2020
Medlemskontingenten foreslås uendret:
- Enkeltmedlem: 300,- Familiemedlem: 750,- Støttemedlem: 200,Godkjent.
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10 Valg
Valgkomitéen, bestående av Silje Sivertsen Bergslid, har innstilt følgende til nytt styre i
Vestnes Varfjell IL i 2019:
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 (1 år)

Håndball

Linn Hege Kjersem

Ny (2 år)

Håndball

Anette Øverås

Ikke på valg (1 år)

Sykkel/Ski

Audun Karlstrøm

På valg (2 år)

Kampsport

Cecilie Amdam

Ikke på valg (1 år)

Revisorer
Lars Fjørtoft og Torgeir Stene står på gjenvalg.

Valgkomite
Elina Tomren (Håndball)
Frode Lien (Fotball)
Jonas Høgseth (Karate)

Vedtak
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtet takker valgkomitéen for innsatsen.

Avslutningsvis takket dirigent Joar Kirkeslett for oppmøtet og hevet årsmøte kl. 20.30.

Til å skrive under møteprotokollen:

______________________________
Frode Lien

______________________________
Mari Karadash

22.3.2019 – Ronald Brastad
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