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Innkalling til årsmøte i Dalen IL
Det innkalles herved til årsmøte for Dalen Idrettslag i storsalen på Dalheim, Dalen Samfunnshus
torsdag 27. februar klokka 18:30.
Dagsorden:
1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2020
9. Gjennomgang av organisasjonsplan
10. Valg
Innkallingen publiseres på lagets nettsider og sendes ut til alle medlemmer via NIF`s klubbsystem.
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet kan sendes til post@dalenil.no og må være styret i hende
senest 13. februar. Fullstendig saksliste vil kunne lastes ned fra dalenil.no senest 20. februar og
utleveres i møtet.
For sak 10 henvises det til valgoversikt som ligger vedlagt innkallingen. Innspill til Valgkomiteen
kan sendes til valg@dalenil.no innen 19. februar.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha
oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2‐5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt,
jf. NIFs lov § 2‐9. Medlemmer som har skyldig kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.
I forbindelse med årsmøtet vil Styret dele ut Hedersprisen 2019 som ble vedtatt 19.11.2019.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen
Dalen Idrettslag
Styret

ÅRSMELDING FOR DALEN IL 2019
Styrets sammensetning i 2019 har vært:
Leder:
Nestleder
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Thomas A. Sagen
Hanna Caquet
Evelyn Lindheim-Eriksen
Mona Holtedahl
Henning Blom
Ewelina Sternal
Hanne Bartnes
Siri Finstad

1 styremedlem fratrådte i perioden og ble ikke erstattet. Ny nestleder ble konstituert.
Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.
Idrettslaget har pr 31.12.2019 totalt 342 medlemmer (2018 i parentes) fordelt på:
• Aktive enkeltmedlemmer 79 (71)
• Familiemedlemmer 229 (249)
• Støttemedlemmer 32 (45)
• Æresmedlemmer 2 (uten avgift)
Dette er en nedgang fra 2018 på 25 (- 6,8 %). Det andre året på rad med nedgang.
Til tross for dette mener styret det er god kontroll på økonomi og aktiviteter,
og lagets finansielle stilling er styrket gjennom flere år (graf 2012-2019).

Styret vil under behandlingen av årsregnskaper vektlegge at idrettslaget nå
går en strammere tid i møte, dersom ikke medlemsstrømmen blir snudd.
Det har vært negativ utvikling både blant familier og støttemedlemskap,
som bl.a. skyldes en nedgang i tilbudet.

Idrettslaget har hatt følgende aktive grupper i 2019:
Fotball:

M2011 – G2010 – J2010 – M2008 – G2006 – J2006 –
A lag menn 7. div – A-lag damer 7er

Allidrett:

Ingen aktivitet i 2019 pga manglende trener/leder

Fitness:

Voksengruppe med zumba/workout/tabata.

Innebandy: Voksengruppe med treninger gjennom høst/vinterhalvåret
FFO Telenor Xtra ble avsluttet mai 2019, og deretter vedtatt med 1 års pause grunnet
manglende trener og nedgang i deltagere. FFO-året endte med et økonomisk
underskudd på kr. 3.050,Årets idrettsleker i samarbeid med Fet Kommune ble arrangert som «Mesternes
Mester», under ledelse av Hanne Bartnes.
Styret har i årsmøteperioden avholdt 10 styremøter. Representanter fra styret har også
deltatt i foreldremøter på alle lag i barne-/ ungdomsfotballen. Ansvarlig for
politiattester har vært Mona Holtedahl.
Idrettsrådet:
Sigmund Valberg har vært Dalens representant til idrettsrådet. Han har bl.a. deltatt i
forprosjektmøter til nye Lillestrøm idrettsråd, og har orientert styret via mail og
ved deltagelse i styremøte 9/19.
Idrettslaget har i 2019 gjennomført følgende fellesdugnader:






Tekstilinnsamling for Right to Play, et samarbeid med UFF.
Vårdugnad – med klargjøring av stadion før sesongstart.
Dugnadsarbeid rundt Dalheim Cup og kamper i fotballgruppa.
Maling av Dalheim (bortsatt til DKS mot vederlag kr.10.000).
Dugnadssalg med samlet fortjeneste kr. 40.471,- (nedgang 12,7 %)

Sponsorer:
Trøgstad Sparebank har vært idrettslagets hovedsponsor i 2019 og tegnet ny kontrakt
for perioden frem til 2021. Avtalen ble opprettholdt med samme beløp for ny periode,
som i praksis betyr en reduksjon av inntekter. I tillegg er Joker Gan med som særskilt
sponsor for barneidretten, og har tegnet ny kontrakt for 2020. Åkrene Mek er med som
særskilt sponsor for A-lags fotballen. Åkrene Mek og Per Mathisen har også gitt
støttebidrag til langsiktig vedlikehold av kunstgress anlegget. 13 bedrifter har gitt
bidrag til idrettslaget gjennom bl.a. skiltreklame, annonser og støttebeløp.
Dette har gitt en samlet inntekt på kr. 241.672,- (en ny økning på 16,8 % mot 2018).
Alle sponsorer er publisert på egen side via dalenil.no.

Støtte til Ivars Fotballskole
Fotballskolen er et samarbeidsprosjekt med Ivar Kinn, som tilbyr to aktiviteter pr
hverdag, morgen og ettermiddag, der det bare blir spilt fotball. To lag, to mål, en ball,
akkurat som på løkkene i gamle dager. Med andre ord: «Trening som lek og aktivitet,
uten at det føles som trening». Målet er å få de ivrigste 6-10-åringene til å trene 1000
timer hvert år. Trener du så mye i 10 år, blir du elitespiller, ifølge forskningen.
Fotballskolen vil prøve å bidra til 500 timer i året, så får foreldre, skole, SFO, klubb
og ungene «klare resten». Årsrapport for aktiviteten kan lastes ned på dalenil.no.
Styret har i sitt møte 1/20 vedtatt en økonomisk
støtte til fotballskolen med Kr. 18.000,Midlene benyttes i hovedsak til utstyr
og motivasjonspremier for deltakere.
Øvrig finansiering har Ivar Kinn selv besørget via ulike gaver og støtteordninger.
Disponibel saldo for fotballskolen er p.t. kr. 54.048,DIL-posten:
Idrettslaget har gitt ut 1 utgave av DIL-posten med et opplag 1000. Det har ikke vært
noen bidrag fra lag eller grupper, og ingen initiativ til å bidra med videre utvikling.
Thomas A. Sagen stått for grafisk utforming og redaksjonsansvar. Produksjon ble
utført av Wisa Grafiske Oslo.
Distribusjonen er gjort på nett og direkte i postkassene til husstander i Gan og på
Enebakkneset, samt via post til medlemmer utenfor bygda, sponsorer og
samarbeidspartnere.
Kommunikasjon til medlemmene:
Styret har løpende orientert medlemmene via egne websider, DIL-posten, eget
nyhetsbrev og i mobil app`en S2S Treningsøkta. Informasjon om viktige aktiviteter er
også distribuert via meldingstjenesten til NIF i KlubbAdmin.
Nyhetsbrevet publiseres etter behov og har følgende responsrater:

Kiosken «Den lille Café»
Rune og Lill Gundersen har vært kioskansvarlige i 2019. Driften gjennomføres på
dugnad under kamper og arrangementer. Økonomisk endte kiosken med et overskudd
på kr. 20.635,- (+ 5 % fra 2018).
Dalheim Cup:
Som alternativ til «Dalheim-dagen» arrangerte idrettslaget en fotballcup som et
familiearrangement, søndag 2. juni 2019. Her var det grillservering, leker og
aktiviteter, med overskudd på kr. 9.440,- (mot 14.856 fra Dalheim-dagen 2018).
Andre aktiviteter gjennom året:
Fotballgruppa gjennomførte avslutning med premieutdelinger 17. oktober.
Planlagt årsfest 23 Nov ble avlyst pga manglende påmelding, og grunnet
booking av underholdning medførte dette et økonomisk tap på Kr. -18.800
Styret hadde også egen stand under Skauen-dagen med inntekt Kr. 3.775,Årets Hederspriser begrunnes og deles ut i forbindelse med Årsmøtet.
DalenQuizen.no:
Idrettslaget driver en nettbasert Quiz tjeneste
som går elektronisk på www.dalenquizen.no
hver helg fra fredag kl. 15:00 til søndag 20:00.
Fortjenesten i 2019 ble kr. 8.452,(+ 58 % fra 2018).
Nytt Bonuskort for salg:
Idrettslaget har laget et helt spesielt tilbud til medlemmer og venner av Dalheim og
bygda. Et nytt bonuskort kan kjøpes via klubbshopen, og gir automatisk rabatter fra en
rekke lokale leverandører av produkter og tjenester. Rabatten fra Fet Pizza vil alene
gjøre dette veldig lønnsomt for de som bestiller kort. Inntekten går i sin helhet til
idrettslaget, og er ikke bundet av forpliktelser. Kortet kjøpes via:
https://dalenil.no/klubbshop.html

Dalheim Samfunnshus:
Dalen IL er medeier av Dalheim Samfunnshus, og har vært representert i Husstyret
ved Arne Johansen og Hans-Gunnar Sleipnæs / Hanna Caquet. Det er gjennom 2019
bidratt med følgende økonomiske tilskudd til driften:





Til drift og vedlikehold: Ingen andel fra FFO grunnet underskudd
Leie av lokale til drift av FFO kr. 5.400,Bidrag til Dalheim Kompetansesenter (DKS) kr. 10.000,- (ref. maling)
Avtalt andel av Grasrotandel (2/5-deler) kr. 44.959,-

Regnskapet for Dalheim 2019 rapporteres fra Husstyret i eget årsmøte, og har et
forventet overskudd på kr. 12.928,-. Budsjettet for Dalheim 2020 er satt opp med et
overskudd på kr.35.00.
Det er gjennomført flere viktig vedlikeholdsoppgaver for Dalheim de siste årene, men
flere står også for tur. Dette er løpende utgifter der idrettslaget må bidra til inndekning.
Husstyret organiserer prosjektene innenfor vedtatte budsjetter.
Grasrotandelen:
Dalen Idrettslag mottok kr. 112.399,- (+ 34 %) fra totalt 156 spillere (+ 3 %) i 2019.
Økningen skyldes delvis at andelen støtte i ordningen har økt til 7 %, men er generelt
en veldig god ordning som bør profileres. Utviklingen i perioden fra 2010-2019 viser:

Tilskudd fra bingodrift
Idrettslaget er registrert hos Lotteritilsynet, og mottar kommersiell støtte fra
bingoaktivitet. DIL er tilknyttet Tekno Bingo via spillsted på Årnes. Lotteriansvarlig i
2019 har vært: Hanna Caquet. Sum tilskudd for 2019 ble kr. 72.012,- (- 12,9 %).
Pantomaten
Det har også i 2019 vært mulig å donere sin flaskepant hos Joker Gan til idrettslaget.
Donasjon gjøres direkte på automaten etter at flasker og bokser er pantet. Inntekten
fra ordningen i 2019 ble kr. 9.333,- som er på linje med 2017 og 2018. I og med at
satsene for pant har økt, anslås det at ordningen totalt sett har gått litt ned. Styret
mener det er for dårlig promotering av slike ordninger internt blant lag og grupper.
For å gi bedre oversikt til medlemmene om hvordan de kan bidra med støtte, så er det
satt opp en egen nettside på dalenil.no med informasjon om dette:
https://dalenil.no/medlemsinfo/slik-kan-du-hjelpe.html
Bygging av ny treningspark – med støtte fra eksterne stiftelser.
Idrettslaget har i 2019 bygget en ny utendørs Work Fit treningspark, med enkle
lavterskel apparater, levert av Parkmiljø i Sandefjord, www.parkmiljo.no.
Målet er å gi et åpent treningstilbud som hele bygda kan benytte seg av.
Prosjektet ble støttet av Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Totalkostnad Kr. 561.424,- hvorav selvkost for idrettslaget Kr. 161.424,Det er gjort betydelig dugnadsinnsats fra Noen-utvalget i hele prosjektet.

Samarbeidet med Fet Kommune:
Dalen IL har i 2019 mottatt økonomisk støtte fra Fet Kommune i henhold til
inngåtte avtaler. Pr 1.1.2018 er det tegnet en langsiktig utleieavtale for
kunstgressbanen til skoleformål på dagtid, gjeldende for perioden 2018-2028.
Avtalene er forventet å løpe videre i nye Lillestrøm Kommune, og er
fakturert i 2020 med KPI indeksregulering.

GRUPPENES ÅRSMELDINGER
Aktiviteter i enkeltgrupper logges på ulike måter, ved manuelle lister eller via
app løsninger. Manuelle lister er rapportert inn til styret på halvårsbasis.

Fotballgruppa
Alle lag i fotballgruppa er pålagt å logge sin aktivitet via Treningsøkta.no.
FFO og fotballskolen rapporterer ikke aktiviteter, men trenere/ledere avgir
statusrapporter til styret underveis. Dette er årsstatistikk for lag i 2020:

Leder av fotballgruppa avsluttet sitt engasjement 1. august 2019, og styret har p.t.
ikke funnet noen erstatter. Saken er derfor oversendt til Valgkomiteen for behandling
på årsmøtet 2020. Leder av fotballgruppa har rett på styreplass iht. gjeldende org. plan.
Fair Play satsningen i fotballgruppa:
Dalen IL er Fair Play klubb i Akershus Fotballkrets og har levert årsmelding med
aktiviteter og tiltak for 2019 i tråd med gjeldende krav.
Fair Play ansvarlig i klubben har vært:
Thomas A. Sagen
Dalen IL er gjennom denne
satsningen forpliktet til:
 Aktivt å arbeide for Fair Play i klubbens fotballaktiviteter.
 Å gjennomføre egne aktiviteter internt i lagene gjennom sesongen.
 Å levere en årsrapport på valgte Fair Play aktiviteter senest 1. november.

Treningsøkta - klubbens informasjonsplattform i fotballgruppa
Idrettslaget utvidet i 2018 utvidet bruken av Treningsøkta.no til å være en
hovedplattform for informasjon og aktivitet i fotballgruppa. Alle aktiviteter skal logges
i løsningen, som også har ferdige maler for trening og spillerutvikling. Alle trenere,
ledere, utøvere og foresatte har tilgang til løsningen, med eget brukernavn / passord.

Innebandygruppa
Innebandyen er et åpent tilbud for voksne og ungdom i alle aldre. Gruppa trener på
mandager fra kl. 20:00 – 21:45 gjennom vinterhalvåret, og har innebandy køller som
kan lånes under treningen. Aktiviteten har varierende oppmøte.

Fitnessgruppa
Fitness treningen ledes av instruktør Hanna Sirko, der vi tilbyr gruppetrening for de
som ønsker å holde seg i god form. Aktiviteten består bl.a. av zumba og tabata - eller
andre lette treningsformer.
Treningen er gjennomført på ulike dager gjennom året, og passer for alle aldre, uansett
fysisk form. Gruppa har i 2019 hatt fra 15-25 aktive gjennom året, og deltagerne
betaler pr treningsøkt. Det kreves i tillegg medlemskap i klubben for å delta.

NFF Kvalitetsklubb
Dalen IL ble godkjent NFF Kvalitetsklubb i 2017. Sentrale styringsdokumenter for
klubben er samlet på nettsidene dalenil.no. 16. oktober 2018 vedtok styret at alle
referater fra styremøter også skal publiseres åpent på disse sidene.

INNKOMNE FORSLAG
Forslag 1 – Oppgradering av lys anlegg og master
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
I forbindelse med graving og trekking av kabler under etablering av kunstgressbanen 2017 ble det i
samråd med entreprenør gjort en befaring av fundamentene til lysmastene.
Disse er gamle og i relativt dårlig forfatning, og av sikkerhetshensyn anbefales de skiftet eller
utbedret så snart det er mulig. Tilstanden ble ikke vurdert som kritisk, men må overvåkes.
Det er spesielt 2 fundamenter som er dårlige, nærmest Dalheim på skolesiden. Behovet for
oppgradering ble skriftlig meddelt Fet Kommune v/ Kommunalteknikk den 8. august 2017.
Ingen tiltak eller oppfølging er gjort fra kommunens side, som i tilsvar påpeker at mastene
er å anse som idrettslagets eiendom, dog med økonomisk forpliktelse i kommunen for de
master som er på skolesiden. Dette er også skriftlig anført i avtale med kommunen.
Lyskassene på Dalheim har også feil og skader som følge av hærverk og strømbrudd.
Styret mener derfor at idrettslaget bør iverksette et prosjekt for å etablere nye master
og lys, med bedre teknologi, lavere strømforbruk og elektronisk styring/tidsbryter.
Arbeidet bør gjennomføres så snart det er økonomisk forsvarlig, eller så snart det
er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

Forslag:
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.
Årsmøtets vedtak:

Forslag 2 – Etablering av kontrollkomite
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
Dalen Idrettslag har hatt betydelig vekst i økonomi og anleggsansvar de siste 5 årene.
Styret forvalter betydelige økonomiske midler på vegne av medlemmene, og det er fra
NIF anbefalt å etablere en kontrollkomite for å sikre god forvaltning av felles ressurser.
Dette gir også en ekstra sikkerhet for sponsorer og givere av økonomiske bidrag.
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en
kontrollkomité med minst to medlemmer. Referanse:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/
Kontrollkomiteen skal påse at:






idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
idrettslaget har økonomisk kontroll internt
årsregnskapet og styrets beretning gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover revisors arbeid, og må derfor utføre
egen informasjonsinnhenting og kontroller. En slik komite kan bidra til kontinuitet i perioder med
skiftende styre, og sikrer Årsmøtet godt innsyn i styrets arbeid.
Forslag:
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.
Årsmøtets vedtak:

Forslag 3 – Etablering av klubbfond til familiestøtte
Forslagsstiller: Thomas A. Sagen
Bakgrunn:
Styret har over lengre tid diskutert mulige tiltak som kan bidra til at flest mulig har anledning til å
delta i aktivitet. For enslige forsørgere og familier med en krevende og/eller endret livssituasjon kan
det i perioder være vanskelig å gjøre opp økonomiske forpliktelser til rett tid. I slike tilfeller bør
klubben ha tilgang til reserver som kan bidra til å dekke utgifter i en begrenset periode.
Målet med et klubbfond skal være å sikre at det er økonomiske reserver som kan benyttes til å sikre
aktivitet for alle, uavhengig av økonomisk resultat i klubben.
Styret skal kunne søke om økonomisk støtte til fondet fra kommune og krets, og kunne
motta gaver som regnskaps føres med slike restriksjoner.
Fondet bør kunne brukes til å dekke følgende kostnader:
‐ Treningsavgift
‐ Helt nødvendig utstyr, som f.eks. sko/leggskinn
‐ Deltager avgift ved felles cup
Dersom det kommer statlige eller kommunale ordninger med tilsvarende formål og dekning, er det
naturlig at disse tar over for egne klubbordninger. En slik ordning kan være «fritidskort» eller andre
tilsvarende pakker som dekker samme utgifter.
Forslag:
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.
Årsmøtets vedtak:

Forslag 4 ‐ Fastsettelse av medlemskontingenter
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
Årsmøtet skal hvert år behandle og godkjenne lagets medlemsavgifter, som igjen gjelder fra neste
driftsår (2021). Dette er beskrevet i vedtektene.
Beskrivelse av gjeldende avgifter:

Enkeltmedlem:
Familiemedlem:
Støttemedlem:
Støttefamilie:

Hovedmedlem (obligatorisk for alle aktive og trenere/ledere)
Foresatte og/eller barn på samme adresse gis redusert avgift.
Andre som ønsker å støtte idrettslaget
Alle i samme husstand (ikke aktive) gis redusert familiemedlemskap.

Forslag:
Avgiftene foreslås å være uendret for 2021.
Utvikling avgifter:

Forslag 2021

Vedtatt for 2020

Siste fra 2019

Enkeltmedlem
Familiemedlem
Støttemedlem
Støttemedlem familie

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

500,750,300,400,-

500,750,300,400,-

500,750,300,400,-

Treningsavgifter fastsettes av styret og presenteres som en del av budsjettbehandlingen.

Styrets begrunnelse:
Idrettslaget drives med overskudd og har sunn økonomi. Styret ser derfor ingen grunn til
å endre medlemsavgiftene for 2021. Behov for oppgradering og utbedring av anlegg i neste
2 års periode vil imidlertid gi et økende behov for inntekter, og avgiftene bør ikke reduseres.
Årsmøtets vedtak:

Valg 2020
Innstilling fra Valgkomiteen presenteres i møtet.
Leder

Thomas A Sagen

på valg

2 år

Nestleder (konstituert)

Hanna Caquet

på valg

1 år

Kasserer

Evelyn L.‐Eriksen

på valg

2 år

Sekretær

Mona Holtedahl

på valg

1 år

Styremedlem

Ewelina Sternal

på valg

2 år

Styremedlem

Hanne Bartnes

ikke på valg

Styremedlem

< mangler >

ny

Styremedlem

Henning Blom

ikke på valg

Varamedlem

Siri Finstad

på valg

Representant Idrettsrådet

Sigmund Valberg

ikke på valg

Ting representant(er) *

Thomas A. Sagen

på valg

2 år

Representant husstyret

Arne Johansen

på valg

2 år

Representant husstyret

Hanna Caquet

på valg

1 år

Revisor 1

Lill Gundersen

på valg

2 år

Revisor 2

Vidar Karlsen

ikke på valg

Leder Valgkomité

Hege A. Johansen

på valg

Valgkomité

Anne P. Wiechert

ikke på valg

på valg 2021

Valgkomité

June Susann Bjerknes ikke på valg

på valg 2021

Valgkomité (varamedlem)

Inghild Sleipnæs

på valg 2021

på valg 2021
1 år
på valg 2021
2 år

‐‐‐
på valg 2021

på valg 2021

‐‐‐

ikke på valg

2 år

* Årsmøtet velger representant til idrettsting og kretsting i aktuelle særidrettsgrupper iht. NIF`s lov.
NOTE:
Valgkomiteen er bedt om å se på endring i valgperioder for de ulike rollene grunnet stor skjevhet i
valg for 1 eller 2 år. Det er viktig at «omtrent halvparten» er på valg hvert vår. Leder og Nestleder
skal ikke være valgbare samme år.

