
PROTOKOLL FRA  ÅRSMØTET I NITTEDAL IDRETTSLAG, 22.april 2013 

  

Årsmøtet ble åpnet av leder Jon Grimsbo. 

Til stede 27 personer, alle med stemmerett.  Lokalavisen ”Varingen” var også til stede  

 

1:  KONSTITUERING 

     Godkjenning av innkalling 

     Innkallingen ble kunngjort i ”Varingen” 20. mars og 12. april. I tillegg har alle 

     saksdokumentene vært tilgjengelige på NIL’s hjemmeside i 1 uke        

     Innkallingen godkjent 

 

     Godkjenning av saksliste 

     Sakslisten og alle saksdokumenter var lagt ut på vår hjemmeside i henhold til lovene. 

     Sakslisten godkjent 

 

     Valg av dirigent 

     Gunnar Eigeland enstemmig valgt. 

 

     Valg av referenter       

     Vigdis M. Gjelsvik og Karen Johansen enstemmig valgt. 

 

     Valg av tellekorps 

     Truls Klokkerud og Karl Oskar Hagen 

 

     Valg av to til å underskrive protokollen 

     Karl Oskar Hagen og Jon Haugen ble enstemmig valgt. 

 

2:   UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER 

                

       Arbeidshesten ble tildelt Tore Edvardsen for hans store dugnadsinnsats for 

       skigruppa i mange, mange år. I tillegg har Tore også vært engasjert i  

       fotballgruppa. 

       Merke m/bronsekrans ble tildelt Ivar Fjøsne for hans administrative engasjement 

        i  skigruppa. 

       Merke m/sølvkrans ble tildelt Arvid Ruus og Paul Redford. 

       Arvid har vært økonomiansvarlig i hovedlaget i 12 år og er fortsatt ansvarlig for  

       regnskapet for kunstutstillingen.  

       Paul får utmerkelsen for sine flotte sportslige prestasjoner. 

 

      Talentstipend a kr. 5.000.- ble tildelt Maia Rokne. Maia viser stor sportslig 

      fremgang. 

 

3:  PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING: 

     Erik Cronblad Wollan gjennomgikk valgkomiteens innstilling: 

 

      Leder                               -      Jon Grimsbo                              - gjenvalg - velges for 1 år 

      Org.ansvarlig/Nestleder  -      Ann Kristin Hovdhaugen          - ny – velges for  2 år 

      Økonomiansvarlig          -      Bernt- Olav Røttingsnes           -  ikke på valg – 1 år igjen 

      Anleggsansvarlig            -      Truls Klokkerud           -  gjenvalg – velges for 2 år 

      Markedsansvarlig           -      Terje Ravnsborg                        - ikke på valg – 1 år igjen  



       

      1. varamedlem                -     Gunnar Eigeland                        - gjenvalg – velges for 2 år 

      2. varamedlem                -     Tom Atle Pettersen                    -  ikke på valg – 1 år igjen 

      3. varamedlem                -     Gjermund Aadland                     - ny - velges for 2 år 

                           

      Kontrollkomite: 

      Leder                               -    Evi Moltzau                               - ikke på valg – 1 år igjen.

              -   Åge Slyngstadli          - ikke på valg – 1 år igjen                                                          

                                              -   Tone Haugen Ramstad               - ikke på valg - 1 år igjen 

 

Valgkomiteen innstiller, ifølge reglene, ikke til nye medlemmer i valgkomiteen. 

Styret har imidlertid anmodet valgkomiteen om å fremme forslag på valgkomite, og  

forslaget er som følger: 

 

Leder                                    -  Erik Cronblad Wollan                  - ikke på valg – 1 år igjen  

                                             -   Torbjørn Sørli              - ny -  velges for 2 år 

                                             -   Agnete Hovengen Lundin           - ny -  velges for 2 år                               

      

      

4:   HOVEDLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER: 

Dirigenten kommenterte enkelte punkter i hovedlagets årsberetning, og hver enkelt  

gruppeleder presenterte og kommenterte sine årsberetninger. Lederne gikk gjennom  

sportslig aktivitet, anlegg og økonomi..     

 

     Vedtak: 

     Informasjonen i årsberetningene fra hovedstyret og gruppene gir etter årsmøtets syn 

     et bilde av god og positiv aktivitet i NIL.    

     Årsberetningene godkjennes.   

 

5:  IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND: 

Økonomiansvarlig Bernt-Olav Røttingsnes gikk gjennom de viktigste tallene i 

regnskapssammendraget for idrettslaget inkl.gruppene. I forhold til fjorårets regnskap 

informerte han om at kunstregnskapet i år er nettoført. Tidligere er dette bruttoført. Utover 

dette har den nystartede NIL-klubben mottatt en startkapital på kr.100.000,- fra hovedlaget. 

I forbindelse med bygging av Maxbo, har idrettslaget mottatt kr.225.000,- i erstatning fra 

utbygger som urettmessig har tatt seg til rette på idrettslagets eiendom. 

Idrettslaget har god økonomi. 

 

      Revisjonsberetningen konkluderte med at regnskapet var ført i h.h.t. Norges 

      Idrettsforbunds bestemmelser og viser idrettslagets økonomiske stilling. 

 

Vedtak: 

Idrettslagets regnskap godkjennes  

 

6:   KONTROLLKOMITEENS ÅRSBERETNING: 

I kontrollkomiteens rapport ble det påpekt at det er svært ulike rutiner for regnskapsføring 

og rapportering og at kvaliteten i regnskapene, framlagt for revisor har vært varierende og 

ber om at styre ser på løsninger for å få en mer enhetlig rutine. Utover dette påpekes det at 

i h.h.t. NIL’s lov §12.3 skal bankkontiene disponeres av to personer i fellesskap, dette 

praktiseres ikke i dag.        



        

       Vedtak: 

       Kontrollkomiteens årsberetning tas til etterretning 

 

7:    SAKER TIL BEHANDLING 

 

7.1: Fastsettelse av medlemskontingent 

Styret foreslår at medlemskontingenten fra og med 2014 økes med ca. 5%.  

Medlemskontingenten fra og med 2014 blir da som følger: 

        Barn under 7 år kr.125,-. Øvrige medlemmer kr.250,- 

   

        Vedtak: 

        Styrets forslag godkjennes   

              

  7.2:  Budsjett 2012 

          Økonomiansvarlig Bernt-Olav Røttingsnes kommenterte enkelte poster i budsjettet. Det 

          framlagte budsjett er kun budsjett for hovedlaget, og ikke et totalsammendrag for hele 

          idrettslaget. Gruppenes budsjetter sammen med grupperegnskapene er behandlet på 

         gruppenes årsmøter og foreligger også på hovedlagets årsmøte.  

 

         Forøvrig bygger årets budsjett i det vesentlige på fjorårets regnskapstall.  

         Imidlertid ble det pekt på at man nå må engasjere revisor og at antatt utgifter til dette er  

         tatt med i budsjettet.  I tillegg er det tatt med økte utgifter til ansettelse av ny sekretær 

         når Karen slutter. 

 

          Vedtak: 

          Styrets forslag til budsjett godkjennes. 

                 

 7.3:  Revisor: 

          NIL har nå inntekter som er høyere enn 5 millioner, og det er da krav om at man må 

          engasjere revisor. Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å engasjere revisor. 

                    

          Vedtak: 

          Styret gis fullmakt til å engasjere en revisor til NIL med virkning for regnskaps- 

          året 2013. 

 

7.4:  Idrettens organisasjonsplan: 

         Idrettslagets lover krever behandling av idrettslagets organisasjonsplan på årsmøtet. 

         Leder gikk gjennom organisasjonsplanen. 

         Det ble foreslått at huskomiteen også bør inn i organisasjonsplanen. midlertid ble det 

         vedtatt at man ikke gjør endringer i nåværende organisasjonsplan denne gang.  

 

         Vedtak: 

         Idrettslagets organisasjonsplan vedtas 

       

 

7. 5:  Langtidsplan anlegg 2013-2018 

         Truls Klokkerud gikk gjennom anleggsplanen og kommenterte de enkelte postene. 

         Planen bygger på tidligere plan og er oppdatert med de planer som er kommet til  

         i løpet av året. 



     

        Vedtak: 

        Styrets forslag godkjennes. 

 

7.6:   Innkomne forslag:   

          -Etablering av innebandy i NIL: 

Jørgen Klem og Jan Magnar Ingebrigtsli har henvendt seg til idrettslaget med 

forespørsel om opprettelse av innebandygruppe i NIL. Saken har vært behandlet i 

hovedstyret hvor den ble godt mottatt og med vedtak om å fremme saken for årsmøtet. 

Guttene stilte på årsmøtet og redegjorde for sine planer. Opprettelse av 

innbandygruppe ble positivt mottatt av årsmøtedeltagerne. 

 

Vedtak: 

NIL oppretter egen innebandygruppe.  

     

8:   VALG 

 

      Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 Dirigenten takket deretter for seg og overlot klubben til leder. 

  

Til slutt takket leder, Jon Grimsbo avtroppende styremedlem Berit Solli for den 

innsatsen hun har gjort for Nittedal Idrettslag. 

 

 

 

______________________                                       ______________________ 

Vigdis M. Gjelsvik                                                     Karen Johansen    

Referent        Referent 

 

 

 

________________________                                  _____________________ 

Jon Haugen                            Karl Oskar Hagen 

 


