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Referat for Årsmøtet 2020 
Dato: Onsdag 17. mars 2021 
Sted: Klubbhuset og Teams 
 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
Kommentarer: Etter litt IT-trøbbel kom vi i gang med digitalt årsmøte med 
13 deltakere på video og 8 på klubbhuset. Alle fremmøtte var medlemmer i 
IL Aasguten og 15 var medlemmer utenom hovedstyret.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 2. Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll 
Dirigent: Kjersti Husby 
Protokollfører: Tron Vedul Tronstad 
Signerer 1: Marta Myhr 
Signerer 2: Aase Vedul-Moen 
 
Sak 3. Godkjenne innkallingen 
Kommentarer: Ingen 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 4. Godkjenne saklista og forretningsorden 
Kommentarer: Ingen 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 5. Behandle idrettslagets årsberetning 
Info: Årsberetningen til hovedlaget og alle avdelingene var gjort tilgjengelig 
på forhånd og de ble derfor ikke gått gjennom i sin helhet. Lederne gikk 
gjennom noen av høydepunktene for hver avdeling og det ble åpnet for 
kommentarer fra medlemmene. 
Kommentarer: Ingen 

Forslag: Alle årsberetningene godkjennes 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 6. Behandle idrettslagets regnskap 
Info: Alle regnskap var gjort tilgjengelig på forhånd og de ble heller ikke 
gått gjennom i sin helhet. Alle regnskapene ble vist på skjerm under møtet 
og ledere og kasserer kom med noen bemerkninger før det ble åpnet for 
kommentarer fra medlemmene. Revisorenes kommentarer ble lest opp, og 
de anbefalte at alle regnskap skulle godkjennes av årsmøtet.  
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Kommentarer: Hovedlaget har mye penger på bok. Har vi en plan for hva 
de skal brukes til? Det er bra med en økonomisk buffer, men det er ingen 
grunn til å spare bare for å ha penger på bok. Dette er penger som bør 
komme medlemmene til gode.  
Svar: Vi har ingen konkret plan for hva pengene skal brukes til, men på 
grunn av god økonomi har vi kunne pusset opp treningssenteret og skiftet 
lysarmatur uten å ta opp lån i banken. Klubbhuset skal også renoveres, så vi 
vet at vi har noen store utgifter som ligger på lur. Vi har ikke bestemt når 
jobben skal gjennomføres.  
Forslag: Alle regnskap godkjennes. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 7. Behandle forslag og saker 
Info: Vi hadde ingen innkomne saker 
 
Sak 8. Fastsette medlemskontingent for 2022 
Forslag: Hovedstyret foreslår at vi viderefører 100 kroner per medlem, 
uavhengig av familierelasjon.  
Kommentar: Idrettsforbundet har nå endret på regelen om at man ikke 
kan ha familierabatt. Vi foreslår ikke å endre dette for 2022, men vil ta en 
diskusjon neste år på om vi skal gå tilbake til familiemedlemskap i 2023. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett 
Info: Budsjettene til hovedlaget og avdelingene var gjort tilgjengelig på 
forhånd og de ble vist under møtet. Ledere og kasserer kom med noen 
kommentarer til sine budsjett før det ble åpnet for kommentarer fra 
medlemmene. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Budsjettene godkjennes som framlagt. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Info: Arbeidsutvalget foreslår to endringer i organisasjonsplanen:   

- Legge til Stallmyra under anlegg som fotballavdelinga har ansvar for.  
Info: Fotballavdelinga har hatt ansvaret for Stallmyra helt tiden, 

 men det har ikke stått i organisasjonsplanen sammen med de 
 andre anleggene.  
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- Endre navnet på Stokkvola Tusenårssti til Turstigruppa, og legge til at 
denne har ansvar for vedlikehold av alle turstiene som er opparbeidet 
av idrettslaget.  

Info: Gruppa har selv bestemt navnet og det har blitt godkjent 
 av hovedstyret. 

Vedtak: Godkjent 
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Sak 11. Foreta valg av nye styremedlemmer 
Forslag fra valgkomiteen: 
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Kommentarer:  
Friidrett/Idrettsskole: Lise Larsen fortsetter, og Kjersti Iversen heter Kjersti 
Christiansen.  
Treningssenter: Jonas Nordaune går ut og erstattes av Silje Langseth.  
 
Vedtak: Godkjent, med endringene fra kommentarene 
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Nytt hovedstyre for IL Aasguten er:  
Leder: Kjersti Husby 
Nestleder: Line Revhaug (erstatter Thea Solvold Hammeren) 
Kasserer: Karin Nordaune Arentz 
Styremedlem: Tron Vedul Tronstad 
Styremedlem: Kristin Christiansen (erstatter Kine Hammeren) 
Styremedlem (Fotball): Magne Christiansen (erstatter Ståle Heimstad) 
Styremedlem (Friidrett/idrettsskole): Kari Flokkmann 
Styremedlem (Håndball): Aase Vedul-Moen 
Styremedlem (Ski): Torbjørn Ekle 
Styremedlem (Treningssenter): Roger Bollerud 
Styremedlem (Turstigruppa): Per Olav Skjesol 
Vara: Trygve Hergot 
 
 
 
 
 
 
____________________     ______________________ 
Dato/Sted      Dato/Sted 
 
 
__________________________________________  _________________________________________ 
Marta Myhr      Aase Vedul-Moen 


