
Referat fra 6rsmOte 2016 i Vansi0 ' Inndal lL.

Tid: Tirsdag 21.mars kl: 19:00 - 20:05
Sted: Grendesalen, Kirkebygden barnehage og grendehus
Referat: Mats HatteviB (adm ansatt)

Fremmotte med stemmerett: 15

Fremmdtte uten stemmerett: 1

Agenda:

Sak 1: Godkjenne de stem meberettigede:
Vedta k: God kjent

Sak 2: Godkjerre innkailingen, sal,sl,ste.l og dagsorder^:
Vedta k: God kjent

Sak 3: Valg av mOteleder, protokollfprer og 2 tile undertegne protokollen:
M@teleder: Jan R Danielsen
P rotoko lfdre": Mars Hattevig
2 personer til 5 undertegne: Tonje Nilssen og Grethe Guttulsrud

Sak 4: Behandle 6rsberetningen til V/S:

Atle gjennomgikk hovedstyrets 6rsberetning, og gruppenes som l6 vedlagt i korte trekk.
Vedta k: God kjent.

Sak 5: Behandle regnskapet til V/S lL:

Atle gikk glennom resultatrapporten av regnskapet, Vi har hatt et godt 6r. Vi har mindre
avgifter trl serforbund srden vi har rnistet de eldste medlemmene vEre. Vart en @kning i

deltagelse i cuper og turneringer, noe som hovedstyret har oppfordret til.
Vedta k: Godkjent.

Kom mentar:
Det ble stilt sporsmSl til hvorfor vdre sn@scootere ikke er fOrt i regnskapet. Disse har ingen

verdi, og er derfor ikke f@rt. Det b@r vurderes 5 overf@re sn@scootere til Middagsesen Holding,
Det siste aret har det blitt solgt to snoscootere. Vi har pt kun 1 snoscooter i idrettslaget.

Sak 6: Behandle forslag og sake':
.ngen saker l"a" kommer in r.

5ak 7: Fastsettelse av med lemskontingent:
Vedtak: M ed lemskontingenten forblir 250,- som de siste irene,
cruppestyrene fir fullmakt til e fastsette t ren ingsavgifte r i sin egen gruppe,

Sak 8: Vedra budsjerret t I V/S rL:



Vedta k: God kjennes.

Kom mentarer:

hva er lagt inn i lOnrsnidler og reg nska psf@ring?

- L@nninger er lagt inn med 234 000,- for 6 kunne @ke administrativ kapasitet og regnskap
er lagt inn med 60 000,-

Har vi inngett noen avtale med kommunen om nytt kontor/m@telokale, nd som barnehagen er
soigt.
- Det er ikke inngett noen ny avtale.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan og aktivitet:
Steinar informerte om vert organisas.ionskart. Dette har ikke blitt endre det siste 6ret.

Sak 10: Valg

Nytt styre:
Leder: Renate Holm
N estleder: Martin Fledsberg Vatne
Medlemmer: Grethe Guttulsrud, Therese Kiserud og P6l Andre Aberg.
Vara:Jan-Thore Fjeldberg og Per Weum
Revjsorer: Egon Lundsrud og Kristian Wiborg
Representasjon til ting og m@ter: Det nye styret f5r fullmakt til 6 utnevne personer til dette.

Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem:
Leder: Tom Oiterbekk
Medlemmer: Atle Helgedagsrud og Tonje Nilssen

Vara: lan-Erik Kristiansen

Sak 11: Godkjenning av gruppestyrer:
Gruppenes styrer ble lest opp av medlemmer fra sry'ene.
Fotba ll: Godkjennes
Hindball:Godkjennes
Friid rett: God kjen nes

Brett: God kjent
Alpin:Godkjent

5eK 1l: tventuetr
Arsmotet vedtar at hovedstyret kan godkjenne og endre gruppestyrene gjennom 6ret.

Grethe Guttu lsru d


