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Agenda For,Arsnr dt'et:

1, Godkjennedestemmeberettigede,
2, Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden,
3' velge dirigent, referent, samt to medlemmer tll d underskrive protokollen.
4' Behandle idrettslagets Arsberetning, herunder evefltuelle grgppeArsmeldinger,
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker,
7. Fastsette medlemskontingent pa minst kr L00, og treningsavgift, eller gi

S,ruppestyrene fullmakt til 5 fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
B. Vedta idrettslagets budsjett,
9, Behandleidrettslagetsorganisasjonsplan.
10, Foreta fOlgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlernmer og 3 varamedlemmer
c) @vrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer,
e) Representanter til ting og mdter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gl styret fullmakt tll 6 oppnevne representantene.
flValgkomitd rned leder, to rnedlemmer og ett varamedlem,

Det vises tif innkalfing til drsmgtet pf,

1, Godkjenne de stemmeberettlgete

Ole Kristian Risa informerer om at alle som skal kunne stemrne pA saker i lopet av m6tet mA
vrere betalende medlemmer, Han opplyser orn at dersom noen er usikre om de har betalt,
har de umiddelbart muligheten til 5 sJekke dette i mecffemsregisteret.
55 personer tilstede,

2. GodkJenneinnkallingen,saklisten ogforretningsorden

Innkalting, saksliste og forretningsorden godkjent

3, velge dlrigent, referent, samt to medlemrner tll s underskrive protokollen

Dirigent: Bdrge Oanes
Referent: Rune Harestad
ole Krlstian Risa og Roatd Tvedt blir valgt til 6 skrive under protokotl.
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Vi si<al sltane idretts-slc.de os heseistrinp

A. Behandle ldrettslagets drsberetning, herunder euentuelle gruppedrsrneldinger

Ole Kristian Risa gflr fOr"st gjennom Staals visjoner og mf,l. Presenterer ny modell,
<StaalhusetD, sorn viser err billedlig oppbygging og sammenhellg av strukturen i Staal

Jorpeland IL,

1091 aktive medlemmer pr, i dag, Medlenrsantallet Oker fotal sett i alle grupper, noe
sorn er et viktig m$l for Staal fOrpeland IL

I dialog rned lromnrunen jobber Staal med
- Tilskudd
- 0ppgradere ldpebane
- Ny flerbrukshall
- l{ultur- lag irlrettsplan

Begelstring
- Seniorel holder seg i 2 og 3 div
- Flere ungdonuner pfl landslagssarnlinger i fotliall og h$ndball
- Stor deltakelse p& cuper
- Lite frafall i 13-15 flrs klasse
- Aktivitet fra ld. 15-22 hver dag

Respelrt
- Engasjerte foreldre ogtrenere
- ZZA foreldre i sving pfi ASAP-cup
- DugnadsAnd
- Boligmesse (Bolyst Ryfylke)

Harrdlekraft
- Tatt tak i dkonomisk sltuasjon
- Gjennonrfdring av 17 rnal og strancladager

Arsberetn ing godkjent.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Totalt overskudd pA 118000,- for hele klubben

Total FK pr. 3L.12.201,5: tr 335 104 fordelt pA fotball 1424649h hAndball (5033461 og frlidrett
(407i.091"

Det blir stilt sporsmil til hvorfor post rrannen driftskostnadu ikke vises mer oppdelt, slik at
medlemmene f6r bedre oversikt over hva disse kostnadene gAr til. Det kommenteres at
dette bdr splittes opp og vises rner konkret til neste 6r.

l'l a n dl ekraft Bngaslement Respekt



Vi skal skane iclrettsslede ns beseistrinc

Staal har betalt ned resten av sitt 15n, og idrettslaget er i dag Cjeldfri.
Regnskapet godkjennes.

6, Behandle forslag og saker

Alle idrettsfag/klubber er pfrlagt av NIF i godkjenne lov p6 6rsm6tet 201"6.

Loven godkjennes.

Det vedtas samtidig at Styret skal bestd av:

7 stk styremedlernmer (inkludert styreleder og nestleder)
3 stk varamedlemmer

7, Fastsette medlemskantingent pi minst kr 100, og trenlngsavglft, eller gi
gruppestyrene fullrnakt til 6 fastsette treningsavgift for gruppens aktlvitet

Styret foresl$r samme kontingent som i 2015. (Md vare p6 minimum 100kr etter ny lov)

Det besluttes at styret i tillegg mA utarbetde et forslag om kontingentsatser for 2017, som
skal legges frem pA ekstraordinert Srsmdte seint i 20L6.

8, Vedta ldrettslagets budsjett

Hovedstvret: Godkjennes

9. Behandleldrettslagetsorganisasjonsplan

Styret foreslfir 6 opprettholde den nAvaerende organlsasJonsplan videre.
Forslaget godkjennes,

lG. Valg av nytt styre pA valg: Leder, nestlederr 6konomiansvarlig, fotballeder,
h6ndbalfeder, husgruppeleder, 3 stk varamedlemmer

Det har ikke komrnet inn noen kandidater til 6 overta de styrevervene som er pfr valg, Derfor
ble det besluttet A ha et fortsettende Srsmdte for 6 velge inn nye til styret n5r valgkomitE
har funnet kandidater.

Disse ble valgt inn i valgkomitden:

Eirik Larsen, leder
Line Brekke, medlem
Elin Helland, medlem
Asle Fljelmen, varamedlem
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Direktdr Poulsens innsatspokal ble i dr gitt tit Oddvar Sarka,

Staaltun, 09.03,20t_6

Rune l-larestad
Referent
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C)le Kristian Risa
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