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Årsmøte i V/S fotball 2016 

 
Sak 1: Valg av møteleder 
Nina Nordli 
 
Sak 2 Valg av referent 
Stefi Fjeld 
 
Sak 3: Gjennomgang av årsberetningen 
Nina Nordli leste gjennom årsberetning fra det tidligere styret (vedlegg 1). 
Videre ble det vedtatt at nye medlemmer i styret binder seg for to år, og at styremedlemmer som går 
ut av styret blir med i Labb og Line komiteen og dermed er med på å arrangere cupen året etter 
avgang, samt at de inngår i valgkomité for det neste styret. Dette for bevare kontinuitet. 
 
Sak 4: Regnskap 

Gjennomgang av regnskapet for 2015 og budsjett for 2016 ved Atle Helgedagsrud (vedlegg 2). 

Sak 5: Vedta budsjett for 2016 
Forslag til budsjett ble gjennomgått av Elisabeth Drillestad Engebretsen, og vedtatt med enkelte 
justeringer.  
 
Sak 6: Orientering om servicebygg  
Steinar Hafto gikk gjennom presentasjon av kunstgressavtalen som er inngått med kommunen, samt 
status på fremdriften ifht servicebygget. 
Det gjenstår å ta stilling til hvorvidt vi ønsker å få på plass et lokale i 2. etage på garasjen. 
Dette vil innebære en noe lenger søknadsbehandling, og er noe styret snarlig må ta stilling til. Dette 
settes på agenda på neste styremøte 25.04.16. 
 
Sak 7: Valg 
Det nye styret består av: 

• Grethe Guttulsrud – Styreleder (ny i styret) 

• Elisabeth Drillestad Engebretsen – Nestleder (med fra det forrige styret) 

• Terje Baadsvik – Materialforvalter (ny i styret) 

• Kim-Reidar Martinsen – styremedlem (med fra det forrige styret) 

• Stefi Fjeld – Sekretær (med fra det forrige styret) 

 

Fra der forrige styret ble dermed Nina Nordli, Pia Nielsen og Eirik Flesjø med i Labb og Line komité og 

valgkomité. 

Sak 8: Innkommende saker 
Det var ingen innkommende saker 
 

http://www.vs-il.org/innhold/index.php

