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1. Godkjenning av de fremmøtte representanter
14 medlemmer møtte opp, 2 stk ikke stemmeberettiget
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sakslisten godkjent uten kommentar
3. Velge dirigent, 2 referenter, tellekorps samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Referenter: Janette Vagle og Eva M. Høgsveen Våland
Tellekorps: Cathrin Nybø og Maja Søndervik
Underskrive protokollen: Linda Hauge og Fride Nybø
4. Behandle årsberetning fra styret og ungdomsgruppen
Årsberetning lest opp av leder.
Veronica Høgsveen Våland fikk overrakt blomster og en gave for hennes
Norgesmestertittel i 250 m pass, samt hennes deltakelse på Norges landslag under
VerdensMesterskapet i Nederland 2017.
Følgende kommentar:
- Planlegging av kurs og stevner skal inn i årsberetningen
- Ungdomsgruppen sin årsberetning skal være med i årsberetningen
Årsberetningen ble godkjent med ovennevnte kommentarer.
5. Behandle idrettslagets regnskap for 2017 i revidert stand
Under gjennomgang av regnskapet viser det seg at det er endel feil på de forskjellige
kontoene.
- Konkurransegruppens inntekter skal være kr 9700,- Medlemstilskudd må defineres som kommer fra NIHF.
Kommentar: Medlemskontingenten går direkte til NIHF, overskytende betales til klubben
- Årskontingent skal stå i kr 0,- Totalsummen inntekter/utgifter er feil.
- Overskuddet er feil
Regnskapet ble ikke godkjent.
Årsmøte ga fullmakt til nytt styret om å godkjenne nytt revidert regnskap for 2017.
Revisors årsberetning ikke godkjent – revisor må ta en ny gjennomgang.
6. Behandle forslag og saker
Styret har lagt inn forslag om å redusere antall styremedlemmer og varamedlemmer.
Etter samtale med NIF foreslo de at vi reduserte styret pga at det er få menn i klubben og
vanskelig å få til kjønnsfordeling
Forslag 1: 1 leder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
Forslag 2: 1 leder, 1 nestleder, 1 styremedlem, 1 varamedlem

Det ble stemt for forslag 2: 11 for og 1 stemme mot
Det ble og enstemmig bestemt at en har ett prøveår og at en tar opp til ny vurdering før
neste årsmøte vedr forslag 2.
7. Fastsette medlemskontingent
Medlemskontingenten blir uforandret.
Gjestemedlemskap er kr 350,-/år.
8. Vedta idrettslagets budsjett for 2017
Ønsker følgende endring:
- Årskontingent/hjemmeside: utgifter settes til kr 7500,- Kiosk: inntekter kr 10.000,- / utgifter kr 6.000,- Medlemsstøtte: utgifter kr 10.000,Sum: inntekter kr 247.700,- / utgifter kr 230.300,Budsjettoverskudd kr 17.400,9. Foreta følgende valg
Følgende ble valgt:
Leder:
Astrid Faret, valgt for 1 år
Nestleder:
Kaisa Hannila, valgt for 1 år
Styremedlem: Janette Vagle, valgt for 2 år
Varamedlem: Ãsmundur Jonsson, valgt for 1 år
Revisor:
Trond Obrestad
Vararevisor:
Karen Handeland
Enstemmig valgt
Valgkomité:
Leder:
Linda Hauge
Medlem:
Gro Anita Tollefsen
Medlem:
Fride Nybø
Varamedlem: Ingeborg Hesselmann Ivesdal
Enstemmig valgt
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