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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STAAL JØRPELAND IL – 14. MARS 2019 KL. 1900 I 
STAALTUN: 
 
Agenda for Årsmøtet: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.  
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 

a) 4 styremedlemmer, nestleder og 1 varamedlem 
b) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

Det vises til innkalling til årsmøtet på www.staal-il.no 
 
1.  Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Styreleder Mads Tjøtta informerte om at alle som skal kunne stemme på saker i løpet av 
møtet måtte være betalende medlemmer. Han opplyste om at dersom noen var usikre på 
om de hadde betalt, hadde de umiddelbart muligheten til å sjekke dette i 
medlemsregisteret. 
 
23 personer til stede, hvorav tre personer ikke var stemmeberettigede. 
 
2.  Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 
 
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. 
 
3.  Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Dirigent: Børge Oanes 
Referent: Rune Harestad 
Arve Siem og Johar Mæhle ble valgt til å skrive under protokoll. 
 
 
 
 
 

http://www.staal-il.no/
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4.  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
 
 
En kort oppsummering fra de ulike årsberetninger ble gjennomgått: 

 
Fotballgruppa: 
 

- 62 lag 
- 545 aktive under 25 år, 130 aktive over 25 år 
- Mindre frafall i år enn de siste årene 
- Må bemerkes at vi får opp flere talenter, spesielt på jentesiden, hvor flere Staal-

jenter er i landslagsdiskusjon 
- To fotballskoler ble avholdt i 2018 
- Bra samarbeid med MIL. Skal i år har felles lag med dem, j17. Også bra samarbeid 

mtp. kursing av trenere og trenerutvikler 
- Arbeider fortsatt med kvalitetsklubb. Mål om å bli sertifisert i juni i år 
- Fotballstyret består av: Jostein Karlsen (trenerutvikler), Oddbjørg Langvik (leder 

ungdom), Johar Mæle (leder ungdom), Odd Jørgen Sandvik (leder barn), Holger 
Austvoll (leder damer), og Børge Oanes (styrets leder). Helge Sel går inn i 
fotballstyret som jenteansvarlig nå i 2019 

 
Håndballgruppa: 
 

- Begge seniorlag i 3 div 
- Noen hull i årskullene nedover i årsklassene. Håndballgruppa tror dette stort sett 

skyldes mangel på areal, noe som er en stor 
- Samarbeid med Sola, Forus&Gausel og MIL på ulike nivåer 
- Prioritet nummer 1 fremover blir å knytte til oss en ressurs som Trenerutvikler, 

gjerne i kombinasjon med treneroppgaver for ett eller flere lag. Målet er å ha 
denne ressursen på plass innen sesongstart for 2019-2020 sesongen 

- Tar sikte på å restarte arbeidet med klubbhuset høsten 2019. Dette p.g.a store 
utskiftninger i styret 
 

Friidrettsgruppa: 
 

- Antall aktive i friidrettsgruppa har doblet seg de siste par årene. Alle aktive 
består av utøvere 6-16 år 

- Trener èn gang pr. uke, torsdager 
- Har arrangert 3 stk stevner her i Strand i 2018 
- 3 ungdommer har fullført trenerkurset “idrett for barn” 
- Flere i gruppa har gjennomført dommerkurs 

 
Superstaal: 
 

- Idrettsglede på høyt nivå. Ca. 15 aktive medlemmer som trener 2 ganger i uka 
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Hovedstyret: 
 

- Har i 2018 gjennomført 7  styremøter og 57 saker er behandlet 
- Godt oppmøte 
- Mange i styret går dessverre ut i år.  

 
 
 
 
Årsberetning ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
 
 
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 
Totalt overskudd på 825.994,- for hele klubben. For høyt beløp med tanke på at vi ikke skal 
gå i store overskudd i idrettslaget. Noen årsaker: 
 
Utvalgte tall fra regnskapet blir gjennomgått. 
 
Total EK pr. 31.12.2018:     3 143 253,- fordelt på fotball (1.423.737,-), håndball (1.239.454,-) 
og friidrett (480.063,-).  
 
Spørsmål fra oppmøtte medlemmer: 

- Tenkes det på noe investeringer med den opptjente EK? 
- Bør EK brukes til å betale kontingent for lagledere? Styret har for 2019 vedtatt «å 

bøte» på dette med å betale treningsklær til lagledere som betaler kontingent. 
- Bør ungdom som er utøvere selv, samtidig som de fungerer som trenere for yngre få 

lov til å betale minstekontingent? Styret lager et prinsipp for dette som skal gjelde for 
hele klubben. 

 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
 
5. Behandle forslag og saker 

 
a) Revisjon av sportsplan 

 
Styreleder fortalte litt om prosessen angående revidering av sportsplanen frem til nå.  
 
Etter mange ulike innspill og kommentarer fra salen vedtok årsmøtet enstemmig at 
hovedstyret skal etablere ei arbeidsgruppe med personer fra alle gruppene. Denne 
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gruppa skal sammen produsere et forslag til ny sportsplan som behandles av årsmøtet 
ved en senere anledning.  
Dissensen som forelå fra hovedstyret ble ikke behandlet grunnet innspillene som kom i 
forbindelse med saken. 
 
Vedtak: Sak utsettes og vidersendes til styret. 
 
 

Kommentarer fra oppmøtte medlemmer: 
- Håndball vs fotball. I den nye sportsplanen er det viktig at det MÅ være dialog og 

samarbeid mellom trenerne på tvers av gruppene. 
- Hva er våre mål? Sportsplanen må bygges rundt dem slik at mål og sportsplan 

står i stil med hverandre 
 
 

 
b) Utvalg som skal jobbe med frafall 

 
- Håndball- og fotballgruppa har opprettet rollene frafallsansvarlig (kalles også 

positivt ladet rekrutteringsansvarlig). Erik Ødegård innehar rollen for 
håndballgruppa og Oddbjørg Langvik for fotballgruppa. 

- Praksis med å sende ut spørreundersøkelser til alle utøvere over 13 år startet 
opp i 2018. Skjema blir sendt ut til lagene både etter hver endte «obligatoriske 
cup», samt etter hver endte sesong. Spørsmålene som blir stilt går ut på hvordan 
utøverne trives, slik at vi kan fange opp ting som bør justeres. 

- De frafallsansvarlige skal iverksette en prosess som går ut på at 
oppmenn/trenere til enhver tid informerer dem om hvem som slutter. Hver èn 
som har sluttet skal bli kontaktet av frafallsansvarlig for å få oversikt over årsak. 
 
 
Innspill fra oppmøtte medlemmer:  

- Bør vi spørre medlemmer enda lenger ned enn 13år om hvorfor de slutter? 
- Månedlig mail til oppmenn om noen har sluttet? 

 
 
 

c) Dir. Poulssons innsatspokal 
 

 
Hovedstyret fikk inn 6 nominerte personer. 
 
Dir. Poulssons innsatspokal ble for året 2018 tildelt Arve Siem. 
 
Vedtak fra hovedstyret: alle nominerte får i år en middag spandert av idrettslaget. 
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7.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet 
 
Styret foreslo samme kontingentsatser som i 2019, unntatt for trenere/oppmenn/styreverv, 
hvor styret ønsker å justere ned til minstekontingent f.o.m. 2020. 
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, slik at kontingenten for 2020 blir som følger: 
 
5-7 år:     1300,- 
8-12 år:    1800,- 
13-16 år:    2200,- 
17-25 år:    2800,- 
25+:     3300,- 
Trenere/oppmenn/andre verv:    100,- 
Støttemedlem:     400,- 
Æresmedlem:          0,- 
 
 
Innspill fra oppmøtte medlemmer:  

- Dersom endringer skal gjøres, bør en kanskje se på familiekontingent igjen. 
- Styret bør utforme en generell melding som oppmenn kan bruke i purrerunder for 

kontingent. 
- Legge ved link som sendes ut til foreldre, i stedet for at oppmann gjør dette. 
- Privatpersoner kan få dekket kostnader til cuper, utstyr osv gjennom kommunale 

innstanser 
 
 
8.  Vedta idrettslagets budsjett 
 
 
Kommentarer til Budsjettet fra Styreleder: 
 

- Budsjettert beskjedent når det gjelder Ryfastløpet. 

- Hovedstyret har budsjettert med 400.000 til bekledning til seniorspillere og lagledere 
som har betalt medlemskontingent. 
 

 
 
Budsjettet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 
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9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
 

 
 
 
 
 
Organisasjonsplanen ble emstemmig godkjent av årsmøtet. 
 
 
 
 
10.  Valg av nytt styre 
 
Vi hadde ikke kandidater til å velge et fulltallig styre, så vi må ha et fortsettende årsmøte om 
èn måneds tid. Hovedstyret annonserer i egnede «kanaler» om at vi trenger nytt 
styremedlem, samtidig som valgkomitèen jobber videre med mål om å finne ny(e) 
kandidat(er) 
 
Følgende nye ble valgt inn i styret: 
 
Bård Hansen - styremedlem (ny) 2019-2020 
Rasmus Helgøy Vetrhus - styremedlem (ny) 2019-2020 
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Ellers består styret av: 
 
Mads Eirik Tjøtta - styreleder 2018-2019 
Elisabeth Lerstøl Oftedal - nestleder (gjenvalgt) 2019-2020 
Thomas Tungland Mæle - styremedlem (gjenvalgt) 2019-2020 
(Ikke besatt, og må velges på fortsettende årsmøte)  -  styremedlem 
Colin Adams – varamedlem (ny) 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Diverse 
 

Styreleder presenterte et utkast av klubbhåndbok som skal opp til godkjenning i 
hovedstyret. Denne skal legges ut på klubbens hjemmeside, og det er ønskelig at 
medlemmer kommer med innspill til endringer til denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staaltun, 14.03.2019 
 
 
 
 
---------------------------  ------------------------------   -------------------------------- 
   Rune Harestad        Arve Siem                 Johar Mæhle 
   Referent          


