
Referat fra årsmøtet sesongen 2015 

Fotballgruppen i Varhaug IL 
 

 Sted: Gamle salen på Iden 

 

Dato/Kl:  20. januar 2016 kl 20.00-20.30 

 

Saksliste: 

 

1. Åpning 

2. Valg av ordstyrer og referent 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Godkjenning av stemmeberettigede 

5. Valg av 2 til å skrive under protokollen 

6. Valg av tellekorps 

7. Årsmelding 

8. Regnskap og budsjett 

9. Rullering av handlingsplan for fotballen 2016-2020 

10. Valg 
 

1. Åpning 

Hege Kverme åpner møtet og ønsker velkommen. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent 

Dag Skretting ble valgt til ordstyrer og Liv Kristin Skretting Skeie til referent. 

 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen innvendinger. 

 

4. Godkjenning av stemmeberettigede 

Det møtte 6 personer utenom styret, alle stemmeberettigede (1 stk var livsvarig medlem. 

Denne oversikten var ikke skrevet ut, men sjekket i etterkant). 

 

5. Valg av 2 til å skrive under protokollen 

Johan Omland og Glenn Andre Frøyland ble valgt til å skrive under protokollen. 

 

6. Valg av tellekorps 

Ikke valgt. 

 

7. Årsmelding 

Kommentarer til årsmelding: 

 G7 har ikke navn på sine spillere 

 Noen lag mangler signatur fra alle trenere 

 Alle bør bruke oppsett mal som er sendt fra styret 

 

8. Regnskap og budsjett 

Kommentarer til regnskap og budsjett: 

 Spørsmål om hvorfor budsjett er øket til 2016. Utstyrsposten er økt siden det er behov for 

oppgradering av utstyr og mål, og nytt høytalerannlegg på tribunen.  



 Spørsmål om forsikring. Den betales avspillerne selv gjennom laglisens. 

 

9. Rullering av handlingsplan for fotballen 2016-2020 

Hege orienterer om bakgrunnen for endringene som er gjort. I tillegg til handlingsplanen er 

det satt ned en gruppe som skal jobbe med treningsbank. Den kan være et vedlegg til 

handlingsplanen. 

Innspill til handlingsplanen: 

 Samarbeidsmøter med andre grupper i laget ift foreldremøte for 1. klasse? 

 Kan informasjonen gis på første foreldremøte for 1.klassinger på skolen? Da når en alle. 

 

10. Valg 

Eivind Galtvik enstemmig valgt som leder, 1 år. 

Magnus Skrettingland enstemmig valgt som nestleder, 1 år 

Ola Sandsbråten enstemmig valgt som nytt styremedlem 2 år. 

Liv Kristin Skretting Skeie enstemmig valgt som sekretær, 1 år. 

 

 

 

 

Varhaug 20. januar 2016 

 

Liv Kristin Skretting Skeie 

-referent- 

 
 


