SANDNESSJØEN IDRETTSLAG
SAMHOLD - INKLUDERING – LIVSGLEDE

REFERAT fra Årsmøtet i Sandnessjøen Idrettslag

Referent:

Dato – Tidspunkt - Sted: 10.06.2020 - Kl.: 19.00-22.00 - Klubbhuset

Odd Rikard Wik-Iversen

Tilstede på møtet: I henhold til sak 1
Protokollen består av: 5 sider + 1 vedlegg

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede (vedlagt oppmøteliste)
Antall tilstede totalt:

24 stk

Antall stemmeberettigede tilstede: 19 stk

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Innkalling og saksliste godkjennes som fremlagt.
Forretningsorden: Gi tegn til møtedirigent. 2-3 min taletid.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokoll
Følgende ble valgt:
Møtedirigent: Bård Anders Langø
Referent: Odd Rikard Wik-Iversen
Underskrive protokoll:
1. Knut Lundberg
2. Henrik Andersen
Ordet ble gitt videre til møtedirigent.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder alle gruppeårsberetninger
Årsberetninger fra alle de 7 gruppene er lagt frem for årsmøtet.
Hovedlaget:
Innspill: For å fastsette antall medlemmer og det som de ulike gruppene nytter i sine årsberetninger
må man fast sette en dato. I årets beretninger er medlemstallene noe ulike, da den enkelte gruppe
har tatt ut sine medlemmer ved ulike datoer.
Noen poster i regnskapet og da spesielt på utgiftssiden har blitt regnskapsført på hovedlaget og ikke
fordelt ut på de ulike gruppene. Det medfører at regnskapet ikke har den detalj graden som SIL
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ønsker. Det er allerede rettet på for regnskapet 2020, slik at SIL forventer en mer korrekt
oppløsning på regnskapet for 2020.
Konklusjon: Årsberetningen godkjennes
Håndball:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes

Fotball:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes

Friidrett:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes

Idrettskolen:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes

Svømmegruppe:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes

Turngruppe:
Ingen innspill

Konklusjon: Årsberetningen godkjennes.

Generalavstemming:
Alle årsberetningene ble godkjent og vedtatt.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, herunder de spesifikke grupperegnskap
Følgende er lagt frem for årsmøtet:
• Regnskap 2019 - Samlet for idrettslaget med noter
• Revisors beretning
• Kontrollkomiteens beretning
Regnskap 2019 - Samlet for idrettslaget med noter
Det ble åpnet for mulighet til å stille spørsmål eller spesifisere ting i de enkelte regnskap.
Møtedirigent gjennomgikk noter til regnskapet.
Innspill:
Diskusjoner rundt årsaken til at det er avdekket avvik i regnskapene mellom hovedlaget og
undergrupper og hvorfor dette skjer. Det slås fast at det nye regnskapskontoret har ryddet opp i
ting som har vært uklart fra tidligere. Ved bytte av regnskapskontor har det vært tett dialog med
regnskapskontoret. Det har blitt gitt tilbakemelding på SIL sin komplekse regnskapsføring og SIL
opplever at regnskapskontoret i tiden fremover vil legge ned nok ressurser for å tilfredsstille SIL sitt
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behov. Regnskapet for 2019 tar med seg noen feilposteringer fra 2018 som medfører at regnskapet
for 2019 for SIL totalt sett blir ett minus regnskap
Konklusjon:
Regnskapet godkjennes og tas til etterretning
Revisors beretning og notater etter revisjon
Ingen innspill

Konklusjon: Revisors beretning godkjennes og tas til etterretning

Kontrollkomiteens beretning
Innspill:
Anita Eliassen deler tanker fra kontrollkomiteen. Det refereres til kontrollkomiteens beretning
Konklusjon:
Kontrollkomiteens beretning godkjennes og tas til etterretning
Generalavstemming:
Fremlagt årsregnskap ble godkjent og vedtatt.
Kontrollkomiteens beretning ble godkjent og tas til etterretning.
Revisors beretning og notater ble godkjent og tas til etterretning.

Sak 6: Behandle innkommende saker
Forslag til endring av vedtekter
NIF har kommet med endringer til tekst i vedtekter. SIL har implementert endringer. Reviderte
vedtekter fremkommer i vedtektene som var fremlagt for årsmøtet.
Innspill: Enkelte kommentarer til skrivefeil og rettelser som må gjøres,- dette blir utført før
fastsettelse av vedtektene.
Vedtak: Vedtatt enstemmig, med forutsetning om utførte endringer på innspill som kom inn.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent
Fremlagt medlemskap (ingen endring) ble godkjent og vedtatt

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett, herunder alle gruppebudsjett
Det ble orientert om at budsjett prosessen for 2020 har vært vanskelig pga COVID 19. Alle gruppene
hadde laget ett forslag til budsjett før COVID 19 for fullt rammet Norge. Hovedstyret har lagt frem
forslag om at SIL fremlegger opprinnelig planlagt budsjett da SIL fortsatt ikke vet omfanget av hva
COVID 19 vil ha å si for driften av SIL
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Hovedlaget:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes.

Håndball:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Fotball:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Friidrett:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Idrettskolen:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Svømmegruppe:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Turngruppe:
Ingen innspill.

Konklusjon: Budsjett godkjennes

Generalavstemming:
Alle budsjett ble godkjent og vedtatt under den forutsetning om at alle grupper fremlegger revidert
budsjett for HS innen 31/9 – 2020.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Det er fremlagt et forslag til organisasjonsplan for årsmøtet:
Innspill: Innspill om feil, rettes før fastsettelse.
Vedtak: Vedtatt enstemmig, med forutsetning om utførte endringer på innspill som kom inn.

Sak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
I henhold til forslag fremlagt for årsmøtet.
Vedtak: Vedtatt enstemmig.

Sak 11: Valg
Før valg foretas ble avtroppende leder takket for innsatsen han har gjort for SIL
Det er fremlagt et forslag for årsmøtet, gjeldende valg av styret og andre roller.
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a)

Leder og nestleder i AU og gruppestyrene i henhold til vedtatt organisasjonsplan
I henhold til fremlagt innstilling
Vedtak: Enstemmig valgt.

b)

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til vedlagt styresammensetning
I henhold til fremlagt innstilling
Vedtak: Forslag med overnevnte endringer enstemmig valgt.

c)

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Det er ingen roller utover allerede valgt, som berøres av dette punktet.

d)

Kontrollkomité med minst to medlemmer
I henhold til fremlagt forslag.

e)

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
I henhold til fremlagt forslag.

g)

Vedtak: Enstemmig valgt.

Vedtak: Enstemmig valgt.

Valgkomité med leder, 1 medlemmer og 1 varamedlem.
I henhold til fremlagt forslag. Det må i tillegg rekrutteres ett medlem(kvinnelig) i
valgkomiteen. Myndighet delegeres til HS og må på plass innen 31/9.
Vedtak: Enstemmig valgt.

Vedlegg til referat:
•

Lov/Vedtekter

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL:

Dato: ____06.07.2020______________

Dato: ____06.07.2020______________

________________________________

________________________________

Knut Lundeberg

Henrik Andersen
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