ÅRSMØTE I HASLE-LØREN IDRETTSLAG 2013

vi tilbyr idrettsglede

Dato:
07.05.2013
Tilstede: 32stk.

Saksnr:

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Jan Rune Løvnæseth

Referent:
Gro Rand

Sak:

Godkjent

Heidi S. Ates ønsket alle velkommen.

1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

2.

Valg av dirigent, referent, og to personer til å underskrive protokollen
Jan Rune Løvnæseth, Gro Rand, Cato Sterner, Helge Vedal

Godkjent

3.

Behandle Hovedstyrets beretning og godkjenne gruppenes
årsberetninger 2012 – Regnskap 2012
Alle gruppene har hatt årsmøter. Gruppenes årsberetninger ligger på
nettsiden.
Årsberetningene ble så stemt over under ett.

Godkjent

Det er ansatt ny daglig leder fra 2. mai i 50% stilling, Tom Selvik, og ny
driftsjef fra 1.juni i 100% stilling, Torbjørn Elshøy.
Det jobbes med å få oppdatert medlemsregisteret. Utsendelse av
medlemsavgiften er satt ut til et eksternt firma, men det vil fortsatt være H-L
sitt ansvar å ha kontroll på /over registeret.
Regnskap 2012
Heidi Ates gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Her var det mye å
rydde opp i.
Kommentar: Heidi har gjort en formidabel jobb med regnskapet.
Regnskapet ble stemt over.

Godkjent

Regnskapet vil bli satt ut til et eksternt firma. Daglig leder vil være
knutepunktet mellom de tillitsvalgte og regnskapsbyrået.

4.

Budsjett 2013
Heidi A. gikk gjennom budsjettet.
Spørsmål fra salen om hvorfor fotball senior får like mye overføringer som
ishockey senior, da det koster mer å drive et hockeylag. Diskusjon rundt
dette.

Tittel
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Godkjent

HASLE/LØREN idrettslag,

Referat

Styret vil ha en nøye budsjettprosess og oppfølging av økonomi fremover
og stramme inn på kostnadssiden.
Det ble presisert at budsjettet er veiledende for driften.

Godkjent

Kontingent

Godkjent

Ingen forandringer i medlemskontigenten.
Forslag fra styret at seniorgruppas kontingent økes fra kr. 200,- til kr. 300,-

5.

6.

Behandle innkomne forslag
Det har kommet inn et forslag innen fristen fra Jo Sand og Cato Sterner.
Seniorgruppen bør ha plass og stemmerett i styret.
Det ble stemt: 24 for, 8 mot.
Vedtekter
Ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund, innebærer endring av vedtektene til
Hasle-Løren IL. Disse er klubben pålagt å følge.

Godkjent

Godkjent

Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Leder: Heidi S. Ates
Nestleder: Thomas Falch
Medlem: Atle Sand
Medlem: Terje Nyhaug
Medlem: Jørn Henrik Andersen
Medlem Jan Erik Andersen, fotball senior
Medlem: Roar Thomassen, fotball jr.
Medlem: Ingar Wilhelmsen, ski/sykkel
Medlem: Gro Rand, hockey, senior
Medlem: Jørgen Salsten, hockey jr.
Medlem: Morten Thomle, innebandy
Medlem: Jan Rune Løvnæseth, håndball
Medlem: Jo Sand, seniorgruppa
Varamedlem: Diana Schart
Det var litt diskusjon rundt sammensetningen av styret. At hockey og fotball
er representert med to representanter, og at alle har full stemmerett.
Det ble stemt: 31 for, 1 mot.

Godkjent

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomite
Leder: Tom Corneliussen
Medlem: Helge Vedal
Vara: Ruby Castellanos
Kommentar fra den forrige kontrollkomiteen: Uten det formidable arbeidet
som det sittende styret v/ Heidi S. Ates har nedlagt hadde vi ikke vært der vi
er i dag.
Valgkomiteens innstilling på ny valgkomite
Valgkomiteen består av gruppelederne

Møtereferat
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Godkjent

HASLE/LØREN idrettslag,

7.

Referat

Valg av revisor
Det nye styret ba om fullmakt til å innhente anbud fra revisorfirma.
Avslutning
Heidi takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Dato for referatet

Signaturer

7.05.2013

Møtereferat
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Godkjent

