Protokoll fra årsmøtet i Leksvik idrettslag
Tid: 18. mars 2021 kl. 18:00.
Sted: Smia
Deltagere: Jon-Erik Vollan, Gerd Sissel Nyborg, Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen, Torkil
Berg, Merethe Kopreitan Dahl, Yvonne Myran, Lars Erik Aalberg, Randi Lerstad, Harald Røstad, Ann
Iren Hindberg, Irene Rosvold Ruud og Mona Saltvik.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
I alt 11 stemmeberettigede deltok på årsmøtet.
Vedtak: 11 stemmeberettigede deltagere på årsmøtet godkjennes.
2. Velge møteleder og sekretær
Forslag: Møteleder: Jon-Erik Vollan Sekretær: Mona Saltvik.
Vedtak: Forslaget godkjennes.
3. Velge av to medlemmer til å signere protokollen
Forslag: Lars Erik Aalberg og Ann Iren Hindberg.
Vedtak: Forslaget godkjennes.
4. Godkjenning av saklisten
Vedtak: Saklisten godkjennes.
5. Behandle årsberetninger, kontrollerte regnskaper for 2020 og materialister.
• Hovedlaget – orientering om årsmelding, regnskap 2020 opp mot budsjett.
• Fotball – orientering av leder Gerd Sissel Nyborg om årsberetning,
regnskapsrapport 2020 mot budsjett.
• Svømming - orientering av leder Irene Ruud om årsberetning, regnskap 2020.
• Allidrett - kort orientering av Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen som har vært
ansvarlig for å koordinere aktiviteten om hvordan det er jobbet i 2020 med
aktiviteter.
• Orientering - av leder Harald Røstad om årsberetning og regnskap 2020.
• Ski, friidrett og håndball legges frem i ekstraordinært årsmøte, etter at
avdelingens årlige møte har behandlet årsberetningen kontrollerte regnskaper.
Vedtak: De framlagte årsberetninger og materialister for hovedlaget, fotball, allidrett,
orientering og svømming godkjennes enstemmig.
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6. Fastsette medlemskontingenten for 2021
Forslag til endring og vedtak: Satsene for medlemskontingenten endres og gjelder fra
og med i 2021 og for 2022:
0 – 7 år
8 – 16 år
Voksne +17 år
Familie

kr. 50,kr. 100,kr. 250,kr. 500,-

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Satsene for medlemskontingenten
endres og gjelder fra 2021 og til med 2022.
7. Fastsette styrehonorar for 2021
Forslag: Satser for honorar til styret (AU) i 2021 godkjennes (reduksjon på 2.000kr):
Leder
10.000
Nestleder
4.000
Kasserer
4.000
Sekretær
4.000
Utdanningskontakt
4.000
Styremedlem
4.000
Sum
30.000
Vedtak: Satsene for honorar til styret i (AU) 2021 godkjennes.
8. Behandle budsjett for 2021 - hovedlaget og avdelingene
Alle har budsjettert etter en normalsesong eller med utgangspunkt i fjorårets tall.
Dette skjer i henhold til den aktiviteten som kan gjennomføres i løpet av året.
Vedtak: De framlagte budsjetter for 2021 ble enstemmig godkjent.
9. Behandle innkomne saker og forslag
Ingen saker ble meldt inn.
10. Behandle organisasjonsplan for 2021
Styrets forslag til endringer i 2021 – presisering av avdelinger, årlig møte, valgkomité,
kontrollutvalg og kasserer.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner den framlagte organisasjonsplanen for 2021.
11. Valg
Svømmeavdelingen har vært valgkomité.
Forslag til medlemmer i arbeidsutvalget:
Leder:
Jon Erik Vollan (gjenvalg, 1 år)
Nestleder:
Ann Iren Hindberg (gjenvalg, 1 år)
Kasserer:
ikke på valg i 2021
Sekretær:
ikke på valg i 2021
Styremedlem:
ikke på valg i 2021
Utdanningskontakt: Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen (gjenvalg, 2 år)
1. vara:
Anne Overskott (gjenvalg, 1 år)
2. vara:
Thomas Ramdal (Ny, 1 år)
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