
Årsmøte i Vansjø/Svinndal Idrettslag for 2018 
Tid: 28 mars 2019, kl.19.00. 

Sted: Kirkebygden barne- og ungdomsskole, mellombygget 

 

Sakskart: 
 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

3. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å undertegne protokoll 

Forslag fremmes i møtet. 

 

4. Idrettslagets årsmelding 

Hovedstyret legger frem sitt forslag til beretning for Vansjø/Svinndal Idrettslag 

for 2018. Gruppenes beretninger inngår som vedlegg til denne. Disse er 

behandlet i gruppenes årlige møter. 

Saksdokumenter 

• Idrettslagets årsberetning (vedlegg 1) 

• Særidrettsgruppenes årlige møter med beretninger (vedlegg 1) 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte slutter seg til hovedstyrets beretning for idrettslaget. Gruppenes 

beretninger tas til etterretning. 

 

5. Idrettslagets regnskap 

Hovedstyret legger frem revidert regnskap for 2018 til årsmøte for 

godkjenning.  

• Idrettslagets regnskap for 2018(vedlegg 3) 

• Revisjonsberetningen (vedlegg 4) 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet og revisjonsberetningen for V/S IL 2018 godkjennes slik de er 

fremlagt. 

 

6. Innkomne forslag 



Det er innkommet 1 forslag til årsmøte innen frist: 

 

1. Innkommet forslag fra hovedstyret: 

Forslag til endring av idrettslagets lover: 

Endring av Lov for Vansjø/Svinndal Idrettslag  

§15 10 b fra tre faste styremedlemmer til fem faste styremedlemmer. 

 

Saken var opp til behandling på årsmøte for 2017. Vedtaket som da ble gjort 

ble ikke godkjent av Østfold Idrettskrets. Hovedstyret setter derfor opp saken 

igjen til behandling. 

 

Hovedstyret har behandlet saken med følgende vedtak: styret anbefaler 

forslaget vedtatt på årsmøte enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: forslag til ny lov for idrettslaget fastsettes som gjeldende fra 

og med 28 mars 2019 eller Østfold Idrettskrets godkjenning av lovendringen. 
 

 

7. Medlemskontingent 2019 

 

Medlemskontingenten ble vedtatt endret fra kr 250,00 til kr 300,00 på årsmøte i 

2018 men virkningsdato 01.01.2019. Hovedstyret anbefaler derfor ingen 

økning av medlemskontingenten fra 01.01.2020 . 

 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten fra 01.01.2020 vedtas uendret.   

 

 

8. Idrettslagets budsjett 

Hovedstyret legger frem budsjett for idrettslagets virksomhet. Gruppenes 

budsjetter er redegjort for i gruppenes årlige møter. 

Saksdokumenter: 

Idrettslagets(hovedstyret) budsjett (vedlegg 5) 

Hovedstyret har enstemmig vedtatt budsjettet. 

 

Forslag til vedtak: Budsjettet fastsettes som gjeldende for 2019. Hovedstyret 

legger disse til grunn for virksomheten, og gis fullmakt til å foreta nødvendige 

omdisponeringer innenfor rammen av idrettslagets inntekter og disponible 

midler. 



9. Virksomhetsplan 2016-2020 

 

Det er ingen endringer som påvirker Virksomhetsplanen. Hovedstyret anbefaler 

derfor at den videreføres uendret.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner videreføring av virksomhetsplanen som 

ble vedtatt på årsmøtet i 2018. 

Hovedstyret skal legge virksomhetsplanen til grunn for sitt arbeid, og 

rapportere om dette til årsmøte for 2019 i mars 2020. 

 

 

10. Valg 

Etter idrettslagets lover er følgende på valg hvert år: 

1. Leder og nestleder 

2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer(upersonlige) 

3. 2 styremedlemmer (ref. vedtak i saksnr. 6. forslag 1) 

4. 2 revisorer 

5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 

har representasjonsrett. 

6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

I tillegg skal hovedstyret ihht. lovene utnevne ansvarlig for politiattester og 

barneidrettsansvarlig. 

 

Saksdokumenter 

Valgkomiteen forslag (vedlegg 7) 

Hovedstyrets forslag til valgkomitee og revisorer(vedlegg 8) 

 

Forslag til vedtak: 

• Valgkomiteens foreslåtte kandidater velges 

• Hovedstyret gis fullmakt til å velge representanter til ting og de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i 

• Gruppenes nyvalgte styremedlemmer godkjennes. Hovedstyret gis 

fullmakt til å foreta endringer i gruppenes styrer mellom årsmøtene. 

 

Vel møtt! 

For styret i Vansjø/Svinndal Idrettslag 

 

Grethe Guttulsrud 

leder 



 

 


