+Til medlemmer i Odda Idrettslag
28.03.22 Odda

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Odda idrettslag 2022
Styret viser til innkalling til årsmøte av 3.2.22
Årsmøtet avholdes den 8.3.22 klokken 18.00 kombinert i idrettens hus på Eide og via
Google meet. Link blir sendt ut før årsmøtet.
OBS: Vi har nå ingen begrensning for antall i idrettens hus, men anbefaler flest
mulig å stille digitalt for å unngå for mange samlet i idrettens hus.
Ønsker uansett at de som kommer i idrettens hus (fysisk) melder seg på slik at
vi har en liten oversikt.
Påmelding til: leder.oddail@gmail.com innen mandag 7.3.22
Under følger saksliste og vedlegg for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1)
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til
idrettslaget.

Sak 2: Velge dirigent
Styrets forslag: Asle Lægreid
Sak 3: Velge protokollfører
Styrets forslag: Anders Fosse
(Valg av tellekorps.)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Styrets forslag: Godkjennes
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Styrets forslag: Godkjennes
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Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Styrets forslag: Godkjennes
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene
skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter
for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til
forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette
strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke
fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på saklisten.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger
Styrets forslag: Godkjennes
Sak 9: Behandle kontrollkomiteens årsberetning og idrettslagets regnskap i revidert
stand.
Styrets forslag Godkjennes
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1
Forslag om utbetaling av medlemskontingent
Forslagsstiller: Asle Lægreid
Foreslår å utbetale medlemskontingenter 1 gang pr år i desember. Utbetaling
basert på innbetalte kontingenter delt på antall medlemmer. Dvs vi bruker
klubbadmin og bypass som grunnlag for å regne ut snitt på enkeltmedlem,
familiemedlem og støttemedlem. Forenkler fordeling, men er avhengig av at
gruppeleder/medlemsansvarlig i gruppene sørger for at medlemmene er
registrert rett. Medlemmer som står i flere grupper men ikke er aktive i en eller
flere grupper må endres av gruppeleder/medlemsansvarlig senest før
utgangen av november hvert år.
Kanskje noen grupper vil ha en liten ubetydelig økonomisk fordel, men
forenkling rundt fordeling veier sterkere.
All medlemskontingent går nå inn på 1 konto som er linket mot klubbadmin,
denne konto skal da gå i 0,- hver desember.
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Asle Lægreid
Styrets forslag: Godkjennes
10.2
Tilføying i lovnorm iht nye føringer fra NIF. Vedtatt av idrettsstyret
16.11.21. (Rød tekst er tilføying, svart er standard tekst)
Forslagsstiller: Asle Lægreid
§ 10

Årsmøtet
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges
flere
varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Leder og nestleder velges for 2 år. Leder velges i partallsår og
nestleder oddetallsår. Styremedlemmer og vara velges for 1 år.
§ 12

Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer]
2. For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.
Medlem av valgkomiteen kan ikke sitte i hovedstyret, kontrollutvalg,
andre oppnevnte utvalg eller være leder/nestleder i gruppene.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til noen av overnevnte
verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende
skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende
ikke er aktuell for vervet

§ 13

Grupper
2.a Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer.
Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter
fullmakt fra årsmøtet. Leder og nestleder velges fortrinnsvis for 2 år,
og styremedlemmer fortrinnsvis for 1 år. Leder og nestleder byttes
fortrinnsvis ikke samme år.
Styrets forslag: Godkjennes
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10.3
Endring i lovnorm fra vedtatt styresammensetning 2021
Forslagsstiller: Jakob Eide
§ 10

Årsmøtet

Forslag til årsmøte i odda il 8 mars 2022
Årsmøtet vedtar å gå tilbake til styreforma odda il hadde før årsmøte 26mai
2021 leder,n-leder,8 styremedlemmer og 8 varamedlemmer.
Styrets forslag: Godkjennes ikke.
Kommentar: Styret slik det er sammensatt nå er en veldig god og oversiktlig
løsning for Odda IL, og iht god styrepraksis for fleridrettslag. Valgkomite har
en
overkommelig jobb ifm valg.
Før så var det regel om at leder i gruppe skulle sitte i hovedstyret. Dette er feil
praksis og ikke iht lovnorm. Medlemmene i Odda IL kan velge hvem de vil
gjennom årsmøtet til å fylle alle tillitsverv i Odda IL. Altså ingen “eier” verv slik
praksis har vært før.
10.4
Endring i gruppesammensetning i Odda IL
Forslagsstiller: Jakob Eide, Mladen Popovic; Camelia Mannsåker,
Jan Olav Eide og Amira Alic Popovic.
Tennisgruppa trekker seg ut av Odda Idrettslag, og at
gruppa skal gå ut med sine midlene som er på kontonummer 3658.30.82381
med saldo pr. 31.12.2021 kr. 85.924,81. Tennisgruppa vil også beholde sine
avtaler med Ullensvang kommune.
Styrets forslag: Godkjennes ikke.
Kommentar: Dårlig begrunnet forslag.
Tennis har en god vekst som egenorganisert aktivitet både på landsbasis og i
Odda. Tilrettelegging for dette gjennom involvering av anleggsutvikling vil
Odda IL være med på. Odda IL jobber mot Padeltennis bane som vil øke
aktiviteten ytterligere. Dette anlegget vil være organisert under tennis i
Odda IL. En slik aktivitet er av de som er raskest voksende i Europa og
Norge,
og noe vi ønsker å være med på/bidra til.
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En evt utskilling vil kreve at det er opprettet og godkjent en ny tennisgruppe
av
Vestland idrettskrets før midler evt blir overført. Odda IL ønsker å
opprettholde
tennis som aktivitet gjennom Odda IL.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og lønnssats
Familie:

700,- Gjelder alle som bor i samme husstand uansett
alder. Må være registrert med relasjon i
klubbadmin.
Barn under 17 år: 350,Voksen over 17 år: 450,Støttemedlem:
200,Treningsavgift:
250,-/halvår
Gruppene velger selv om de vil fakturere dette.
Lønn trenere:
120,- timen
10,- ekstra i timen for hvert kurs
Maks lønn 150,- timen
Gruppene velger selv om de vil lønne trenere.
Styrets forslag: Godkjennes
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett for hele idrettslaget, inkludert gruppene.
Styrets forslag: Godkjennes, men innkjøp som er budsjettert med
gave/sponsorinntekter kan ikke utføres før disse er på konto. Det budsjetteres
med høye summer fra sponsor som vi ikke vet om vi får inn. Budsjett bør kun
være med dokumenterbare summer.
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styrets forslag: Godkjennes. Skiskyting kommer med oversikt over hyttestyret
og hvilke rettigheter som ønskes. Hovedstyret har fullmakt fra årsmøtet til å
godkjenne.
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Sak 14: Foreta følgende valg:
Tillitsverv 2022-2023
Rolle

Innehaver

Gjen
valg

Leder 2 år

Asle Lægreid
2022-2024

Nestleder 2 år

Berglind Oladottir Strand
2021-2023

Styremedlem 1 år

Anders Fosse

X

Styremedlem 1 år

Marianne Sørdal

X

Varamedlem 1 år

Espen Maage

X

Økonomi
ansvarlig

Anders Fosse

Politiattest
ansvarlig

Berglind Oladottir Strand

Representant
til IR, ting og
annet

Leder av hovedstyret

Vara

Nestleder av hovedstyret

Ikke på
valg

Ny

X

X

X
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X

Barneidretts
ansvarlig 2 år

Terje Solvi
2022-2024

X

Leder
kontrollkomite
2 år

Olav Strand
2022-2024

X

Medlem 1
1 år

Bjørg Paulsen
2022-2023

X

Vara
1 år

Jens Vegard Syse Holmberg

X

Leder
valgkomite
2 år

Therese Meusburger
2022-2024

X

Medlem 1
1 år

Orinta Øiestad
2022-2023

X

Vara
1 år

Ann Elin Ramsdal

X

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Revidert lovnorm for Odda IL (Vedtekter)
- Idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Kontrollkomiteens beretning
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Odda IL Asle Lægreid kontaktes på
90626429 eller leder.oddail@gmail.com
Med vennlig hilsen
styret
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