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Protokoll fra ordinaert arsm0te 2017
Ordinaert arsnn0te i Dalen Idrettslag ble avholdt pa Dalheim den 7. Mars 2017.
Antall medlemmer som m0tte var 28, herav 26 stemmeberettigede.
Saker til behandling:
1. Apning og godkjenning av stemmeberettigede v/ Thomas Sagen
Vedtak: godkjennes - enstemmig
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden v/ Thomas Sagen
Vedtak: godkjennes - enstemmig
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til a underskrive protokollen:
Til ordstyrer ble Thomas Sagen valgt.
Til referent ble Kine Tollefsrud valgt.
Til a underskrive protokollen ble Mona Holtedahl og Kristine 0streng valgt.
4. Gjennomgang og godkjenning av arsmeldingen 2016.
Thomas Sagen gjennomgikk arsmeldingen for Dalen IL 2016. Gruppenes arsmeldinger ble
ikke gjennomgatt i detalj. Apnes for sp0rsmal - ingen sp0rsmal.
Vedtak: godkjennes - enstemmig
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2016.
Thomas Sagen redegjorde for regnskapet 2016, med styrets forslag til disposisjoner.
Fra overskuddet var det foreslatt overf0ring av kr. 202 966 til egenkapital med
selvpalagte restriksjoner (anieggskonto).
Vedtak: godkjennes - enstemmig
6. Innkomne forslag:
Forslag 1: Godkjenning av laneramme for ny kunstgressbane. Styret fremla forslag til finansiering av ny kunstgressbane, og redegjorde for prosessen
knyttet til budsjett, milj0 og byggeprosess. Det ble i tillegg fremlagt et muntlig forslag om
utvidelse av byggerammen til ogsa a gjelde et nytt ballfangernett mot parkeringsplassen.
Ekstra investering for dette utgj0r kr. 70.000,- + mva.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt, inkl. nytt ballfangernett.
Forslag 2: Forslag til nedleggelse av sykkelgruppa.
Stale Lilledahl orienterte om situasjonen rundt sykkelgruppa, og meldte inn et nytt
alternativt forsalg om a opprettholde medlemskapet i NCF slik at aktive fortsatt kan l0se
lisens og drive konkurranser.
Vedtak: Arsm0te valgte enstemmig at sykkelgruppa opprettholdes, og fortsetter
medlemskapet i NCF i 2017.
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Forslag 3: Endring av Herretrimmen
Thomas Sagen orienterte om forslaget som medf0rer opprettelse av ny idrettsgren
og innmelding i Norges bandyforbund. Treningstilbudet pa mandager opprettholdes
som f0r, under nye medlemsbestemmelser.
Vedtak: Dalen IL melder seg inn i Norges bandyforbund, og oppretter Innebandy gruppe.
Arsm0tet tok pause for prisutdelinger og utnevnelser:
Per Mathisen ble utnevnt til seresmedlem med gratis livslangt medlemskap i klubbe.
Lisbeth S0rensen ble tildelt hedersprisen for 2016.
7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018
Arsm0tet vedtok enstemmig f0lgende kontingenter:
Aktive enkeltmedlemmer
kr 500
- Familie
kr 750
- St0ttemedlem
kr 300
8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2017.
M0teleder gjennomgikk styrets forslag til budsjett.
Vedtak: godkjennes - enstemmig
9. Gjennomgang av organisasjonsplan
Thomas Sagen gjennomgikk organisasjonsplanen. Ny Innebandy gruppe etableres
direkte under hovedstyret.
Vedtak: godkjennes - enstemmig
10. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram for arsm0tet. Valgkomiteens innstilling ble tatt til
f0lge og alle valg ble utf0rt ved akklamasjon. Styrets sammensetning etter dette er:
Styrets sammensetning er etter dette:
Rolle
Navn
Styrets leder
Thomas A. Sagen
Nestleder
Hanna Caquet
Kasserer
Evelyn L.-Eriksen
Sekretaer
(ingen kandidat)
Styremedlem
Hans Gunnar Sleipnes
Styremedlem
Elin Taaje
Styremedlem
Hege Anett Johansen
Styremedlem
Kristine 0streng
Varamedlem
Siri Finstad

Valg
Ikke pa valg
Pa valg
Ikke pa valg

Valgt for arene
2017/2018
2017/2018
2016/2017

Ikke pa valg
Ikke pa valg
Pa valg
Pa valg
Ikke pa valg

2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2016/2017

Styret ble gitt mandat til a finne sekretaer og /eller 1 nytt styremedlem for 2017.
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0vrige valg:
Rolle
Revisor 1
Revisor 2
Repr. Idrettsradet
Repr. Husstyret
Repr. Husstyret
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite (vara)

Navn
Lill Eirin N. Gundersen
Anne Flaen
Tone P. Eriksen
Hanna Caquet
Tone P. Eriksen
Hanne Bartnes
Mona Holtedahl
Nina 0stmo

Valg
Ikke pa valg
Ny
Pa valg
Ikke pa valg
Pa valg
Pa valg
Ny
Ny
Pa valg

Valgt for arene
2016/2017
2017/2018

2017/2018
2017/2018
2016/2017
2017/2018

11. Avslutning
Arsm0tet ble avsluttet med en kort presentasjon av aktivitetsplanen for 2017.
Denne publiseres pa idrettslagets nettsider.

Mona Holtedahl
Valgt til a underskrive protokollen

Kristine 0streng
Valgt til a underskrive protokollen

