Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 4/2021

Sted:
Tid:
Til stede fra styret:
Andre:
Forfall:
Referent:

23/2021

Kommunehuset
Onsdag 13. oktober 2021, 17:30 – 19:00
Joar, Anette, Audun, Joseph, Knut Øyvind, Linn Hege
Mari Karadash
Alexander
Ronald

Protokoll
Protokoll nr. 3 ble gjennomgått og godkjent.

24/2021

Økonomi
Resultatregnskap for perioden 17.06 – 13.10, akkumulert og bokført saldo:
PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

Inntekter

489.046,31

771.067,42

Driftskonto

Kostnader

-266.647,22

-1 055.659,91

Rentekost

-3.439,00

-10.628,50

-248,00

-743,00

218.712,09

-295.963,99

Gebyr
Resultat

Kontingentkonto
Skattetrekkskonto

618.161,35
4.785,27
47.383,00

Særvilkårskonto

226.576,19

Bokført saldo

896.905,81

Likviditetsprognose pr. 13.10.21 er lik 892.410,81 (eks. skatt/arb. giveravg.)

Forventede inntekter: Høy (Prosjekt Tilhørighet/Momskomp/medlemskont.)
Forventede utgifter: Moderat (faste utgifter)

25/2021

Gruppene orienterer
- Fotball: Sesongslutt. Kompakt sesong med for mange kamper. Senior-laget ser ut til
å berge seg. Har 1 uøver på kretslaget, 1 på bylaget og 6 på Akerakademiet.
- Håndball: Serien i oppstart. Stor pågang i minihåndballen. Vanskelig med
trenerkabal. Damelaget hatt treningskamp.
- Sykkel: Noen som er jevnt med og sykler. Får spørsmål om å begynne med spinning.
Må rydde og forberede lokalene, men ser frem til oppstart.
- Fit4U: Godt i gang med mange medlemmer. 6 treninger i uken. Ønsker bedre lys og
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nytt gulv.
-Karate: Pangstart med midt-norsk stevne (cup 3) i hallen med mange deltakere fra
hele landet.
Rapporten fra gruppene tas til etterretning.

26/2021

Rent idrettslag
Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt
sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere
muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.
Karate har vært «medlem» siden 2018, og mener hele idrettslaget burde ta del.
Karate får ikke delta i konkurranser før kurs er gjennomført.
Det blir holdt foredrag av Oddbjørn Floan 10. november ved Vestnes Fjordhotell.
Foredraget passer for utøvere fra 15 år og oppover, samt trenere, ledere, foreldre og
støttepersonell. Foredragene tar for seg de viktigste tingene rundt antidoping i
idretten, og kommer blant annet innom temaer som regelverk, dopinglista,
medisinbruk, dopingkontrollen, kosttilskudd, samt motivasjon for bruk og tendenser i
og utenfor idretten. Foredragene har en varighet på ca. 45 min. Antidoping Norge
dekker alle kostnader knyttet til foredragsholder.
Styret vedtok enstemmig å arrangere dette 10. november 2021.
Ansvarlig: Ronald og Joar

27/2021

Ung medbestemmelse i idretten
«Norsk idrett ønsker at unge mennesker skal ta større ansvar for egen idrettshverdag
og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass
til å være med der beslutningene tas.»
Amalie Skavnes eller en annen inviteres til neste styremøte.
Ansvarlig: Joar

28/2021

Ny avtale – Sparebanken Møre
Forslag til ny avtale. Kontantbeløp økes med 20000. To nye draktsett. Ny logo på alle
drakter med gammel logo. Videreutvikling av anlegg et tema. Søk gjerne utenom
perioden. SBM skulle også sjekke markedsføring mht. Dugnadsløftet.
Styret går enstemmig inn for å fornye avtalen med Sparebanken Møre.
Ansvarlige: Ronald og Joar (frist for signering 01.12.21)
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29/2021

Årsfest 2021
Styret går enstemmig inn for å arrangere årsfest den 11.12.21 ved Vestnes
Fjordhotell. Gruppene oppnevner én person hver til festkomiteen innen
24.10.21
Ansvarlig: Ronald og Joar

30/2021

Samarbeidsavtale med skolekorpset
Håndballstyret har sendt inn følgende sak til styret:
Vedrørende avtale mellom VVIL og skolekorpset så er det innført en skjermingstid på
onsdager fra 17-19 (se vedlegg).
Håndballstyret har problemer med å se hvorfor skolekorpset skal særbehandles i
forhold til andre aktiviteter.
Per i dag har håndballgruppen nesten 100 påmeldte til minihåndball og er derfor
avhengig av å spre treningene utover flere dager. Når kulturskolen allerede har lagt
beslag på en del tid utover mandag ettermiddag så blir håndballgruppens
handlefrihet veldig begrenset. Resultatet i år er at Håndball har fått en
treningsfordeling som er suboptimal da vi gjerne skulle brukt onsdag kveld til
minihåndball slik at gruppene ble små nok og alle fikk optimale forhold for utvikling.
Når det tas med i betraktningen at halltid er en begrenset ressurs så sier det seg selv
at dette blir vanskelig.
Håndballgruppen ber derfor om at avtalen med skolekorpset termineres og at de
behandles på lik linje med andre tilbud i kommunen
Noen grupper i idrettslaget trener hele året. Andre i sommerhalvåret og noen om
vinteren. Dagene og tiden gruppene har til disposisjon strekker ikke alltid til.
Treningstider er altså en utfordring også internt i idrettslaget.
Styret ønsker ikke å terminere avtalen med Vestnes kommune, men gruppene i
VVIL jobber aktivt for å strekke seg så langt de kan for å unngå kollisjon i forhold til
trenings-/øvingstid.
Planlegge bedre samarbeid til neste år.
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31/2021

Idrettslaget fremover
Styrets oppgaver
Leder minnet om styrets oppgaver i et idrettslag:

https://himolde.instructure.com/courses/325/pages/leder-styrerelasjonen-iidrettslag
Hvis idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer så sier loven (NIF’s lovnorm for idrettslag § 19),
kort oppsummert:
• Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på idrettslagets årsmøte. Gruppen foreslår gruppestyre-kandidater for
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt (lenke til en ekstern
side) til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
• Gruppen skal avholde sitt årlige medlemsmøte før årsmøtet i idrettslaget.
Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet
innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
Det årlige medlemsmøtet skal:
•
•
•
•
•

Behandle regnskap (som endelig vedtas på idrettslagets årsmøte)
Behandle gruppens årsberetning
Fastsette budsjett
Fastsette eventuell årlig treningsavgift
Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret

Gruppestyret konstituerer seg selv med mindre annet er besluttet av årsmøtet. Det
er her viktig å poengtere at de ulike gruppene ikke kan inngå avtaler eller
representere idrettslaget utad, uten hovedstyrets godkjenning.
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Markedsleder
Leder og daglig leder opplever at organisasjonen ikke har nok ressurser til å
ivareta og etablere nye sponsorer og foreslår at styret tenker igjennom
muligheten for å opprette en stilling som markedsleder. Forslag til
stillingsannonse under.

Styret ønsker at gruppene melder tilbake på neste styremøte 10.11.21 sine
tanker rundt dette.
Ansvarlig. Styrerepresentanter for gruppene.
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