Årsmøtesaker Varhaug idrettslag
Dette er ein oversikt over diskusjonar og vedtak i årsmøta. Hensikten er at det skal vera lettare å
finna fram til tidlegare vedtak.

Ekstraordinært årsmøte, avholdt 10. januar 2011
•

Vedtak: «Varhaug idrettslag opparbeider friidrettsbane, anleggsnummer nr 1119001416,
rundt kunstgrasbane to 1119001421 med ei gong. Det skal vera steinstøv som toppdekke.»

Årsmøte for 2010, avholdt 21. februar 2011
•
•
•
•
•

Ny lov for Varhaug idrettslag vart godkjent.
Organisasjonsplan for Varhaug idrettslag vart godkjent.
Er det aktuelt med samarbeid rundt kontingent for spelarar som er aktive i fleire idrettslag?
Hovedstyret fekk fullmakt til å drøfta dette med nærliggande idrettslag.
Hovedstyret fekk fullmakt til å arbeida vidare med undervarme/tilkobling på ny hovedbane
og forsyning av gratis varmt vatn til gammalt anlegg og ny fleirbrukshall.
Sak om håndball frå 7 år. Vedtak: «Årsmøtet gir gruppene lov til å starte treninger og kamper
i serie og turneringer fra 7 år.»

Årsmøte for 2011, avholdt 27. februar 2012
•
•

Organisasjonsplanen endra slik at det vert oppretta sportsleg utval for alle gruppene. Det
vart også lagt opp til at gruppene sjølv bør skaffa folk til verv.
Vedtak om å kjøpa naboeiendommane gnr 42 og bnr 143 og 191 frå Kjell Arild og Alvilde
Hadland.

Årsmøte for 2012, avholdt 25. februar 2013
•
•
•

Organisasjonsplanen vert endra på desse punkta: 1.2 Arbeidsmål, 10-12 år. 2.3 Idrettslege
målsetjingar (tillegg). 2.5 Sportslege utvalg (tillegg).
Gjeninnført valgkomitè/innstillingskomite for gruppestyrene
Vedtak om å nedsetja eiga gruppe/komitè med representantar frå administrasjonen,
hovedstyret og dei ulike gruppene for å sjå på organiseringa/registreringa av
dugnadsarbeidet.

Årsmøte for 2013, avholdt 10. februar 2014
•
•

Takk til Eirik J Varhaug, Liv Hobberstad og Odd Varhaug som har ferdigstilt arkivet.
Diskusjon om korvidt årsmeldinga frå gruppene bør følga kalenderåret eller sesongen. Skal
vera frå årsmøte til årsmøte, så lenge gruppene ikkje har eigne årsmøter. Forslag om å
innføra eigne årsmøter for håndballen og fotballen, hovedstyret tek dette opp til vurdering.

•
•
•

Vedtak: «Årsmøtet gir styret i Varhaug idrettslag fullmakt til å ta opp lån til flerbrukshall med
inntil 8,8 millioner til med pant i lagets eiendommer.»
Klatringa har vore ei undergruppe i friidretten. Årsmøtet gjorde vedtak om å oppretta
klatringa som eiga gruppe med eige budsjett.
Diverse endringar i handlingplanen for håndballen.

Årsmøte for 2014, avholdt 9. februar 2015

•

Sak om å laga nye retningslinjer rundt utdeling av æresteikn. Dette bør inn i
organisasjonsplanen. Vedtak: «Styret legg frem eventuelle forslag til forandringer i
organisasjonsplanen til neste årsmøte.»

Ekstraordinært årsmøte, avholdt 18. november 2015
•

Sak om låneopptak. Vedtak: «Styret i Varhaug idrettslag gis herved fullmakt til å ta opp et
rammelån på kr 24.000.000,- for ferdigstillelse av ny hall. Det langsiktige lånet vil ha en
nedbetalingstid på 30 år.»

Årsmøte for 2015, avholdt 22. februar 2016
•
•

•

Navneendring gruppe. Friidrettsgruppa fekk nytt navn: Trim og friidrett.
Æresteikn. Vervsregisteret vert omstrukturert slik at det vert lettare å finna aktuelle
kandidatar. Det blir innført eit poengsystem, og dei som har minimum 40 poeng kan verta
vurderte til æresteikn i sølv.
Organisasjonsplanen. Forslag til endra organisasjonsplan vart godkjent.

Årsmøte for 2016, avholdt 20. februar 2017
•
•
•

Oppstart av ny gruppe; Badminton
Vedtak om oppstart av bygging av fotballhall, med kostnadsramme på 18.000.000,-.
Organisasjonsplanen. Forslag til endra organisasjonsplan vart godkjent.

Ekstraordinært årsmøte, avholdt 18. april 2017
•

Hovedstyret får fullmakt til å ta opp lån med maks låneramme kr 40.000.000,-. Lånet skal
nyttast til å refinansiera dagens gjeld, oppføring av ny fotballhall og rehabilitering av
garderobeanlegg i Varhaughallen.

Årsmøte for 2017, avholdt 19. februar 2018
•

•

•

Utandørs aktivitetspark
Hovudstyret får fullmakt til å ferdigstilla heile eller deler av aktivitetsparken innanfor ei
kostnadsramme på kr 4.000.000,-.
Kunstgras på området sør for løpebanen
Hovudstyret får fullmakt til å legga kunstgras sør for løpebanen, til ein pris på maks kr
2.500.000,Avvikla volleyball som eiga gruppe
Forslag til vedtak: Volleyball utgår som eiga gruppe. Endringa gjeld umiddelbart etter
årsmøtet. Hovudstyret får fullmakt til å sjå på alternativ organisering slik at tilbodet om
volleyball kan oppretthaldast.
Hovudstyret trekte forslaget, og volleyballen består som eiga gruppe.

Ekstraordinært årsmøte, avholdt 20. juni 2018
•

Varhaug idrettslag kjøper eiendom fra Tommy Hadland. Aktuelt areal er skissert med grønt
på vedlagte dokument «Avtale om tomtekjøp». Prisen er kr 5.300.000,-. Herav skal kr
4.000.000,- betales ved kjøp og kr 1.300.000 skal betales innen 2 år fra kjøpsdato. Kjøpet
forutsetter godkjenning av kommunen. Kjøpet forutsetter at hovedstyret aksepterer
tilstandsrapporten. Kjøpet blir finansiert innenfor dagens låneramme på Jæren Sparebank
Arena. Lånerammen er kr 13.500.000,-. Hovedstyret/daglig leder får fullmakt til å signere
kjøpekontrakt og andre nødvendige dokument.

Årsmøte for 2018, avholdt 18. mars 2019
•

Avvikla volleyball som eiga gruppe
Volleyball utgår som eiga gruppe. Endringa gjeld umiddelbart etter årsmøtet. Ved ønske
om volleyballaktivitet på eit seinare tidspunkt, får hovedstyret fullmakt til å legga til rette
for dette innan eksisterande grupper.

•

Økonomihandbok med fullmaktsmatrise
Hovudstyret orienterte om innhaldet i økonomihåndboka og fullmaktsmatrisen.
Årsmøtet tar orienteringa til etterretning.

•

Tartandekke på løpebanen
Hovudstyret får fullmakt til å prosjektera og ferdigstilla løpebane med tartan rundt
kunstgrasbane 2, innanfor ei kostnadsramme på kr 4.000.000,-.

•

Organisasjonsplanen
I samband med regelverk for personvern (GDPR) gjer me følgande endringar i
organisasjonsplanen:
Punkt 3.2 Stillingsinstruks administrasjonsmedarbeider, nytt punkt etter punktet om
politiattestar:
«Ansvar for oppfølging av personvern, herunder taushetserklæringar.»
Punkt 6 Andre bestemmelser, nytt punkt etter punktet om politiattestar:

«Taushetserklæring. Alle med verv og alle ansatte i VIL skal bli gjort kjent med
taushetsplikta knytta til personopplysningar med meir. Alle må stadfesta at dei har lest
og akseptert informasjonen. Manglande aksept kan medføra tap av vervet.»
Øvrige endringar:
Informasjon om volleyballgruppa blir fjerna frå organisasjonsplanen.
Hovudstyret får fullmakt til å oppdatera organisasjonsplanen med resultat av arbeidet
med handlingsplanen.
Årsmøte for 2019, avholdt 15.juni 2020
• Organisasjonsplanen
Hovedstyret, administrasjonen og representantar frå gruppene er inne i ein prosess med
å lage handlingsplan for laget. Dette var tenkt å ferdigstille til årsmøtet, men pga korona
blei det ikkje dette mulig. Handlingsplanen skal vere tydeleg på å stake ut kursen vidare
for å tydeliggjere rollen idrettslaget har, alt skal underbyggje det laget allereie er i
eksisterande planverk. Alt i retning «Me ska vær Norges råaste idrettslag».
Hovedstyret får fullmakt til å oppdatere organisasjonsplanen med resultat av arbeidet
med handlingsplanen.
•

E-sport gruppe
Varhaug idrettslag oppretter eigen E-sportgruppe og set dette inn i organisasjonsplanen.

•

Fotballhall
Halvor Berge la fram saken der utviklingskomitéen i klatregruppa har arbeidet med å
presentere tegninger og nye planer for fotballhallen. Komitéen har presentert arbeidet
for alle gruppene og ønsker å sette ned en komite der alle styrene er representert.
Vedtak
Setja ned eit utval til å gå igjennom planane for fotballhallen og sjå på mogelegheiter for
å kombinera fleire aktivitetar i det nye anlegget. Utvalet bør ha representantar frå alle
nåverande idrettsgrupper.
Utvalet får også midlar til å gjennomføre dette vedtaket, 200 000 kr. Er det behov, så kan
det søkast inn til hovudstyret for meir. Føringar til utvalet: Varhaug Idrettslag er ein
breddeklubb og tar samfunnsansvar i nærmiljøet. Forslaget skal være i samsvar med
Idrettslagets overordna målsetting, punkt 1.1 i organisasjonsplanen. Areal til tilsvarende
ellevebane skissert i vedtak i årsmøtet av 2017, forblir uendret og denne utredningen ser
på tilstøtende areal.

Ekstraordinært årsmøte, avholdt 18.08.20
• Opprettelse av sykkelgruppe
Varhaug Idrettslag ønsker å fusjonere med Varhaug Sykkelklubb. Varhaug IL vil ta over
medlemmer, midler og utstyr som Varhaug Sykkelklubb disponerer over. Forslaget om at
Varhaug IL oppretter en egen sykkelgruppe ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte for 2020, avholdt 15.03.21
•

Avvikle Einar Hålands minnefond
Det er tomt for midler i Einar Hålands minnefondkonto og hovedstyret ønsker å endre
utmerkelsen og gi den et nytt navn.
Hovedstyret får fullmakt til å fjerne Einar Hålands minnefond fra organisasjonsplanen og
legge til en ny utmerkelse.

•

Golfsimulator
Hovedstyret fikk fullmakt til å sette opp en simulator i Varhaughallen. Hovedstyret fikk
også fullmakt til å sette egen medlemskontingent for simulatoren.

