
+Til medlemmer i Odda Idrettslag

7.03.23 Odda

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Odda idrettslag 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.2.23

Årsmøtet avholdes tirsdag 14.3.22 klokken 18.00 kombinert i idrettens hus på Eide
og via Google meet. Link blir sendt ut før årsmøtet til de som har meldt at de stiller
digitalt.

Påmelding til: leder.oddail@gmail.com innen fredag 10.3.22

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: Guro Fresvik

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 medlemskontingent
Forslagsstiller: Helsesport

Jf. nye retningslinjer så må jo nye fritidsassistenter betale kontingent. Vi foreslår at

denne settes til minstesum kr. 50,- som senere blir refundert. Bakgrunnen for det er

at vi er redd for at det vil stoppe rekruttering av nye ungdommer hvis de først må

betale full kontingnet for så å få den refundert. Det er mye penger å legge ut for en

ungdom og det er i utgangspunktet ikke lett å få noen til å ta jobben som

fritidsassistent.

Styrets forslag: Godkjennes.
1. Medlemsansvarlig i gruppene må innen 31.1 hvert år ha sendt oversikt

til leder i Odda IL over hvem som skal faktureres kr 50,- i
medlemsavgift. Gruppene selv bestemmer hvilke personer dette er. De
som kan faktureres denne sum er trenere/frivillige/fritidsassistenter.
Nye personer som skal faktureres denne sum etter hovedfaktura for
medlemskap er sendt ut, avklares fortløpende med leder i Odda IL.
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10.2
Lovnorm iht føringer fra NIF. Vedtatt av idrettsstyret 16.11.21. (Rød tekst
er tilføying, svart er standard tekst)
Forslagsstiller: Asle Lægreid

Styrets forslag: Godkjennes

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,-
Trenere/frivillige/fritidsassistenter : 50,-

Treningsavgift:
500,-/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 skiskyting må finne løsninger som gir positiv
økonomi for vanlig drift med 6-8 aktive løpere i løpet av 2023.
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Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Styrets forslag:

1. Tennis endres til Odda racket klubb. Hovedstyret får fullmakt til å
gjennomføre dette.

2. Sykkel beholdes inntil spillemidler og MVA er utbetalt hvis dette er et
kriterium. Hovedstyret sjekker ut og gjennomfører når det er klarert.

Sak 14: Foreta følgende valg:

Tillitsverv 2022-2023

Rolle Innehaver Gjen
valg

Ikke på
valg

Ny

Leder -
2 år

Asle Lægreid
2022-2024

X

Nestleder -
2 år

Marianne Sørdal
2023-2025

X

Styremedlem -
1 år

Anders Fosse X

Styremedlem -
1 år

Mariann Wesenlund Hauge X

Varamedlem -
1 år

Espen Maage X

Økonomi
ansvarlig

Anders Fosse X

Politiattest
ansvarlig

Marianne Sørdal X
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Representant
til IR, ting og
annet

Leder av hovedstyret -
Idrettsrådet
Alpint - Cathrine Spook AK
Skiskyting -  Arve Løyning
skiskyting komite Hordaland
Helsesport - Bjarne Sjurstræ
- NUF?

Vara Nestleder av hovedstyret

Leder
kontrollkomite
2 år

Olav Strand
2022-2024

X X

Medlem 1
1 år Cathrine Spook

X

Vara
1 år

Jens Vegard Syse Holmberg X

Leder
valgkomite
2 år

Therese Meusburger
2022-2024

X

Medlem 1
1 år

Orinta Øiestad X

Vara
1 år

Bjarne Sjurstræ 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
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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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