Protokoll fra ordinært årsmøte 2020
Ordinært årsmøte i Dalen Idrettslag ble avholdt på Dalheim torsdag 27. februar 2020 kl. 18:30
Antall medlemmer som møtte var 19, herav 18 stemmeberettigede.
Saker til behandling:
1.

Åpning og godkjenning av stemmeberettigede v/ Thomas Sagen
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

2.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

3.

Valg av ordstyrer, referent og 2 til å undertegne protokollen.
Til ordstyrer ble valgt Thomas Sagen
Til referent ble valgt Henning Blom
Til å undertegne protokollen ble valgt Thomas Skullerud og Lars Lindheim

4.

Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2019.
Thomas Sagen informerte og gikk gjennom årsmeldingen for Dalen IL 2019.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent,

5.

Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019.
Thomas Sagen og redegjorde for regnskapet 2019.
Revisors beretning ble gjennomgått.
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

6.

Innkommende forslag
Forslag 1: Oppgradering av lys anlegg og master
Forslagstiller: Styret.
Thomas Sagen redegjorde for forslaget, som lyder:
Det foreslås at styret gis mandat til å innhente tilbud fra aktuelle leverandører, og videre
gjennomføre et oppgraderingsprosjekt innen 1. september 2021. Økonomisk støtte fra
Lillestrøm kommune og eventuelt spillemidler skal utredes og informeres til årsmøtet 2021.
Det foreslås videre at reserver fra anleggskonto og/eller refusjon av spillemidler fra
kunstgressbanen kan benyttes til formålet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2: Etablering av kontrollkomite
Forslagstiller: Styret.
Thomas Sagen redegjorde for forslaget, som lyder:
Dalen IL oppretter en kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem, valgt
av årsmøtet. Medlemmene kan ikke være ansatte eller ha økonomiske særinteresser i
Dalen IL, jmf. NIF`s lov § 2-6 og 2-7. Medlemmene kan heller ikke sitte i styret eller være
øverste leder for en av særidrettsgruppene. Idrettslagets vedtekter oppdateres med nytt punkt
under Valg - IV. § 10 (g), tekst: Kontrollkomite med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
Forslag 3: Etablering av klubbfond til familiestøtte
Forslagstiller: Thomas Sagen.
Thomas Sagen redegjorde for forslaget, som lyder:
Dalen IL oppretter en egen konto i regnskapet der det avsettes nødvendig kapital basert
på løpende styrevedtak. Årsmøtet fastsetter en årlig minimums kapital på kr. 15.000,-.
Det foreslås å disponere 15.000,- av resultatet 2019 til fondet som en oppstart. Så lenge
idrettslaget drives med nødvendig overskudd, skal fondet årlig fylles opp til minimumsnivå.
Midlene i fondet kan kun benyttes som økonomisk støtte til medlemmene. For øvrig er det
opp til styret å avgjøre tildeling, basert på søknad fra medlemmene. Støtte kan også gis etter
innspill fra lagledelse- og/eller gruppeleder.
Fondet kan kun avvikles etter vedtak av årsmøtet.
Vedtak: Godkjennes – enstemmig.
7.

Fastsettelse av medlemskontingenter.
Gjeldende avgifter:
- Enkeltmedlem:
- Familiemedlem
- Støttemedlem
- Støttemedlem familie

Kr 500,Kr 750,Kr 300,Kr 400,-

Avgiftene foreslås uendret for 2021 da idrettslaget har sunn økonomi og drives
med overskudd. Treningsavgifter fastsettes av Styret.
Vedtak: Godkjennes – enstemmig
8.

Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2020.
Thomas Sagen gikk igjennom styrets forslag til budsjett.
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

9.

Gjennomgang av organisasjonsplan.
Thomas Sagen orienterte om endringer i organisasjonsplanen.
Kontrollkomiteen etableres som egen enhet med rapportering til styret og årsmøtet.
Vedtak: Godkjennes - enstemmig

10.

Valg
Valgkomiteens leder orienterte årsmøtet om manglende kandidater til fire sentrale verv.
Det forelå ikke et forslag til votering innenfor klubbens vedtekter og NIF`s lov.
Styret ble derfor bedt om å kalle inn til et nytt ekstraordinært årsmøte 3 uker frem i tid
for nytt valg.
Årsmøtet ba valgkomiteen kalle inn lagledere/gruppeledere til drøftelsesmøte,
for å finne frem til nye kandidater.
Vedtak: Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 19. mars kl. 18:30 på Dalheim.
Siste års styre blir sittende inntil nytt valg er gjennomført.

__________________
Thomas Skullerud

_________________
Lars Lindheim

Valgt til å underskrive protokollen

Valgt til å underskrive protokollen

