Protokoll fra Årsmøte i Østensjø Innebandyklubb 2021
Årsmøtet i Østensjø Innebandyklubb ble avholdt digitalt via Microsoft Teams 22.03.2021 kl. 18.00.
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Det var 20 stemmeberettigede medlemmer til stede ved oppstart av årsmøtet og alle de 20
stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.
Sak 2 Valg av dirigent
Styret ved leder foreslo Helen Daleng som dirigent. Hun ble enstemmig valgt.
Sak 3 Valg av protokollfører
Styret ved leder forslo Irene Lundby som protokollfører. Hun ble enstemmig valgt.
Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret ved leder foreslo Fredrik Dale Enberg og Karen Marie Fjeldstad til å underskrive protokollen.
Begge ble enstemmig valgt.
Sak 5 Godkjenning av innkalling
Det fremkom ingen innvending mot innkallelsen til årsmøtet. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sak 6 Godkjenning av sakliste
Dirigenten presenterte følgende saksliste i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkalling
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre: - Leder
- Nestleder
- Øvrige styremedlemmer (velges samlet)
- Varamedlem (velges samlet)
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer (velges samlet)
- varamedlem
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14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller
gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- Leder
- Medlemmer (velges samlet)
- Varamedlem
Det fremkom ingen innvendinger mot sakslisten. Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Sak 7 Godkjenning av forretningsorden
Dirigenten la frem Forretningsorden for gjennomføring av digitalt årsmøte i Østensjø Innebandyklubb.
Styret la frem forslag for forretningsorden at avstemning skal foretas i chat ved at nei-stemmer
registreres først.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Det fremkom ingen innvendinger mot forretningsorden. Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Dirigenten gjennomgikk årsberetningen for sesong 2020/21. Ingen kommentarer eller innspill.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret, ved Irene Lundby, presenterte regnskapet for 2020 inkludert signert beretning.
Følgende hadde ordet i saken: Irene Lundby, Morten Lukacs og Stian Lilleaas.
Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 10 Behandling av forslag og saker
Det foreslå ingen forslag eller saker til behandling.
Følgende hadde ordet i saken: Morten Lukacs.
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Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
11.1 Medlemskontingent
Styret la frem forslag om at det ikke gjøres noen endring av medlemskontingent for kalenderåret 2021.
Styret minnet samtidig om at medlemskontingenten følger kalenderåret og at all aktivitet inneværende år
medfører plikt til å betale medlemskontingent.
Forslag til vedtak: Foreslått medlemskontingent på 200 kr vedtas.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
11.2 Treningsavgift
Styret ba om fullmakt til å fastsette treningsavgiften for den kommende sesongen 2021/22.
Styret opplyste samtidig at det allerede er bestemt at treningsavgiften vil bli redusert fra nåværende
1000kr. Årsak til endringen er at inneværende sesong 2020/21 ble en meget begrenset og redusert
sesong for våre aktive medlemmer, både med hensyn til trening og kamper grunnet smitteverntiltak for
korona. I tillegg er det tilstrekkelig kapital i klubben som ønskes fordelt som et gode til alle spillerne.
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sesong 2021/22.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Styret, ved Irene Lundby, presenterte klubbens budsjett for 2021.
Følgende hadde ordet i saken: Irene Lundby, Christian Fahlstrøm, Morten Lukacs og Anne Wike.
Det fremlagte budsjettet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Klubbens organisasjon består av årsmøtet, styret, kontrollutvalg og valgkomité.
Forslag til vedtak: Foreslått organisasjonsplan vedtas.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Sak 14: Valg
14.1 Styret
Leder i valgkomiteen, Ole Petter Hobberstad, presenterte innstillingen fra valgkomiteen for valg av
styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem til styret i Østensjø Innebandyklubb for 2021/22.
Valgkomiteen har bestått av Ole Petter Hobberstad, Gro Christensen, Hanne Krog og Jorun Holtet Øverby.
Forslag til vedtak: Elisa Storchi velges som nesteleder for 2 år.
Forslag til vedtak: Helen Daleng, Tom-Erik Valsø, Irene Lundby velges som styremedlemmer for 2 år.
Forslag til vedtak: Christian Fahlstrøm velges som varamedlem for 1 år.
Følgende hadde ordet i saken: Ole Petter Hobberstad og Morten Lukacs.
Det var ingen innsigelser på valg eller sammensetning av styret. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Styrets i Østensjø Innebandyklubb består fra 22.03.2021 av følgende personer:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Morten Lukacs - 1 år
Elisa Storchi - 2 år
Anne Wike - 1 år
Sigbjørn Nerland - 1 år
Helen Daleng - 2 år
Tom-Erik Valsø - 2 år
Irene Lundby - 2 år
Christian Fahlstrøm - 1 år

14.2 Kontrollutvalg
Leder i valgkomiteen, Ole Petter Hobberstad, presenterte innstillingen fra valgkomiteen for valg av
medlemmer og varamedlem til Østensjø Innebandys kontrollutvalg for 2021/22.
Forslag til vedtak: Stian Lilleaas og Bjørnar Brenne velges til medlemmer av kontrollutvalget for 1 år og
Selman Aydin velges som varamedlem for 1 år.
Følgende hadde ordet i saken: Ole Petter Hobberstad og Morten Lukacs.
Det var ingen innsigelser på valg eller sammensetning av kontrollutvalget. Valgkomiteens forslag ble
enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Østensjø Innebandyklubb består fra 22.03.2021 av følgende
personer:
Medlem:
Varamedlem:

Stian Lilleaas - 1 år
Bjørnar Brenne - 1 år
Selman Aydin - 1 år

14.3 Representanter til ting og møter
Styret ba om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i sesongen 2021/22.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Følgende hadde ordet i saken: Helen Daleng.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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14.4 Valgkomité
Styret, ved Morten Lukacs, presenterte styrets innstilling for valg av leder, medlemmer og varamedlem til
Østensjø Innebandys valgkomité for 2021/22.
Forslag til vedtak: Ole Petter Hobberstad velges som leder av valgkomiteen for 1 år.
Forslag til vedtak: Gro Christensen og Hanne Krog velges som medlemmer av valgkomiteen for 1 år.
Forslag til vedtak: Jorun Holtet Øverby velges som varamedlem av valgkomiteen for 1 år.
Følgende hadde ordet i saken: Morten Lukacs.
Det var ingen innsigelser på valg eller sammensetning av valgkomiteen. Styrets forslag ble enstemmig
vedtatt. Valgkomiteen i Østensjø Innebandyklubb består fra 22.03.2021 av følgende personer:
Leder:
Medlemmer:
Varamedlem:

Ole Petter Hobberstad - 1 år
Gro Christensen - 1 åt
Hanne Krog - 1 år
Jorun Holtet Øverby - 1 år

Årsmøtet ble avsluttet 22.03.2021 kl. 18:50

Oslo, 22.03.2021

-----------------------------------------------Sign

Oslo,

Oslo,

-----------------------------------------------Fredrik Dale Enberg

-----------------------------------------------------Karen Marie Fjeldstad
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