
 

 

 

 

 

 

 

 

Våler, 01.03.2017 

 

V/S IL - FOTBALL ÅRLIG MØTE 2017 
 

Tid: 1.mars 2017, kl. 18.00 

Sted: Mellombygget ved idrettshallen, Våler 

Referat: Stefi Fjeld 

Fremmøtte med stemmerett: 15 

 

AGENDA 
 

1: Valg av møteleder 
Grethe Guttulsrud ble valgt som møteleder.  

 

2: Valg av referent 

Stefi Fjeld ble valgt som referent.  

 

3: Gjennomgang av årsberetningen 

Grethe leste opp årsberetningen for styret og lagene i V/S. Med noen justeringer og tilførsler 

ble denne godkjent. 

 

4: Regnskap 2016 ved Atle Helgedagsrud 

2016 var et godt økonomisk år for v/s fotball. Noen årsaker: 

 Etterslep på treningsavgifter 

 Tilskudd LAM (tilskudd fra myndighetene-lokale aktivitetsmidler) 

 Dugnader 

 Kiosksalg Labb og Line 

 Sponsorinntekter 

 Støtte til 3v3 baner 

 Lavere dommerutgifter 

 Lavere sosiale kostnader 

Mer penger har gått til investering i form av drakter og utstyr enn tidligere år. 



 

 

 

Regnskapet ble godkjent, men kostnader for trykk som er fakturert i 

2017 periodiseres for 2016.  

 

5: Vedta budsjett for 2017 

Kommentarer: 

Budsjett for 2017 viser et negativt resultat på 125 400, dette fordi det er 

avsatt 250 000 kr til servicebygg. 

 

 Vi har budsjettert med salg av salvaprodukter. Årsaken til det er at vi 

sitter igjen med en del etter dugnaden i fjor. Et alternativ er at lagene selger og får 

fortjenesten på sin lagkonto.  

 Styret har en innstilling om inntjening i form av to cuper i stedet for salgsdugnader 

 Sponsorinntekter på 60 000 – blant annet tiltenkt overtrekk 

tiltenkt A-laget og ev 2004/2005 

 Salg av supporterutstyr – V/S skjerf 

 Sosiale kostnader er overført fra 2016 til 2017 slik at denne posten akkumuleres 

 Overganger - justert opp da vi allerede har brukt en stor del av dem i år 

 Påmelding til cuper – denne er justert opp da styret i 2016 besluttet at klubben skal 

bekostes påmeldingsavgifter fremfor lagkassen 

 Fag/kompetanse er økt da vi anser dette som et satsingsområde. 

 

Budsjettet ble godkjent. 

 

6. Fastsettelse av treningsavgift for 2017 

Treningsavgiften er i dag 1600 kr per år.  

 

Det ble besluttet at denne består. 

 

7: Innstilling til nytt styre til idrettslagets årsmøte 

Leder – Grethe Guttulsrud  Ikke på valg 

Styremedlem – Stefi Fjeld   (Velges for 1 år) 

Styremedlem – Kim-Reidar Martinsen   (Velges for 1 år) 

Styremedlem – Tom Otterbekk   (Velges for 1 år) 

Styremedlem – Nguyen Phu Quoc   (Velges for 2 år) 

Styremedlem - Lukas Gudøy-Markiewicz  (Velges for 2 år) 

 

Innstillingslisten med syv medlemmer godkjennes og sendes til hovedstyret 

 

8: Innkommende saker 

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet, men følgende saker ble diskutert 

 Det ble diskutert årsak til og tiltak mot overganger til andre klubber. 

Årsaker: foreldre har store ambisjoner om sine egne barn. Noen blir «hentet» fra andre 

klubber, noe som ikke er i lov.  



 

 

Det er viktig å holde på de gode spillerne, slik at man ikke får en 

rakneeffekt/smitteeffekt når slike spillere forsvinner fra laget.  

Tiltak: Det er viktig å ha et godt sportslig tilbud og en gulrot i enden.  

Vi må også prøve å holde på A-laget slik at de yngre spillerne har 

noe å se fram til.  

 Atle oppfordret gruppa om å søke om midler fra Kirkebygden 

stiftelsen.  

 Vi bør tenke samhandling med skolene i Våler. Eksempelvis 

gressbane på Våk og Kjøkken/Kiosk på Kirkebygden 

 

Det ble utdelt blomster og vin til styremedlemmer og medlemmer i cupkomité.  

 

 


