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Protokoll fra årsmøte i Folldal Idrettsforening
Mandag 18.03.13, på Solhellinga
Tilstede: 20 personer

Saker:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
Jan Kåre Lillekroken ble valgt til møteleder og Toril Trosdahl ble valgt til sekretær.
Jurrian Gunter og Solvor Skjæret ble valgt til å skrive under protokollen.
Sak 3 Årsmelding for Hovedlaget, Orienteringsgruppa og Fotballgruppa
Jan Kåre refererte årsmeldingen for Hovedlaget.
Kommentarer: Det kom spørsmål om Folldalsdager ikke skal arrangeres i år. Styreleder
bekreftet dette, men informerte samtidig om at Malmvegen minneløp og Gruverittet vil bli
arrangert som før. Ellers ingen kommentarer til årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen for Hovedlaget ble godkjent uten merknader.
Bjørn Gussgard refererte årsmeldingen for Orienteringsgruppa.
Vedtak: Årsmeldingen for Orienteringsgruppa ble godkjent uten merknader.
Jurrian Gunter refererte årsmeldingen for Fotballgruppa.
Vedtak: Årsmeldingen for Fotballgruppa ble godkjent uten merknader.
Sak 4 Regnskap for Hovedlaget, Orienteringsgruppa og Fotballgruppa
Webjørn Grambo refererte regnskapet for Hovedlaget. Regnskapet er revidert og funnet i
orden.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten merknader.
Bjørn Gussgard refererte regnskapet for Orienteringsgruppa.
Vedtak: Regnskapet for Orienteringsgruppa ble godkjent uten merknader.
Jurrian Gunter refererte regnskapet for Fotballgruppa.
Vedtak: Regnskapet for Fotballgruppa ble godkjent uten merknader.
Sak 5 Budsjett for Hovedlaget, Orienteringsgruppa og Fotballgruppa
Webjørn Grambo refererte budsjettet for Hovedlaget for 2013.
Kommentarer: Det er viktig at hovedlaget nå går i overskudd noen år framover. Det er de
store arrangementene som gjør at FIF får overskudd, og da er vi avhengige av at alle grupper
stiller opp med frivillige.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten andre merknader.
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Bjørn Gussgard refererte budsjettet for Orienteringsgruppa.
Vedtak: Budsjettet for Orienteringsgruppa ble godkjent uten merknader.
Jurrian Gunter orienterte om at Fotballgruppa ikke har noe forslag til budsjett.
Vedtak: Budsjettet for Fotballgruppa fremmes overfor hovedlagets styre innen 1. mai 2013.
Sak 6 Innkomne saker
Bruk av arven FIF har fått
Styret har fremmet forslag i sitt møte 08.01.13 om å bruke arven til snøproduksjonsanlegg i
Stormoegga.
I tillegg har Fotballgruppa fremmet følgende forslag:
"Behovet for en ny flerbrukshall i Folldal er stort blant alle fotballspillere og trenere. Vårt
forslag er å bruke arvepengene (minst halvparten) til en (ny) flerbrukshall eller annen
innendørsløsning i Folldal. Da har vi i hvertfall en start av dette prosjektet og allerede en del
penger på konto."
Det ble åpnet for diskusjon rundt de to forslagene.
Kommentarer:
250' er altfor lite til å monne i forhold til en flerbrukshall. De som kjente testator kan fortelle
at dugnadsinnsatsen som er lagt ned i Stormoegga er bakgrunnen for at vi har fått arven, og at
det var Stomoegga han brant for. For fotballgruppa er det viktig å komme i gang med arbeidet
med flerbrukshallen, selv om det er lite penger i forhold til behovet så er det en start.
Stormoegga brukes bare noen få måneder i året, mens en innendørshall vil være nyttig hele
året, for svært mange. Mange unge er passive fra oktober til påske og innendørshallen kunne
endre dette. En kan søke om forprosjektmidler til en flerbrukshall, men å få fram en
flerbrukshall er en krevende oppgave. Vi bør ikke legge bort dette, men bruke tid på å utrede
saken grundig. Det er svært viktig er at ungdom og voksne er fysisk aktive, og i den
sammenheng kan en flerbrukshall ha stor betydning. Det er generelt et akutt behov for
flerbrukshall i Folldal, ikke bare for idrettslivet, men også for kulturlivet i Folldal. Men FIF
har ikke økonomisk ryggrad til å bygge eller drifte en flerbrukshall. Det er allerede nedsatt en
gruppe som skal arbeide med en flerbrukshall, denne kan eventuelt utvides med flere aktører
som kommunen.
Fotballgruppa trekker sitt forslag.
Vedtak: Arven brukes til snøproduksjonsanlegg i Stormoegga.
Endring av vedtekter ihht. ny lovnorm fra NIF
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lovnorm for idrettslag. Lovnormen er omfattende
og NIF anbefaler alle idrettslag å vedta lovnormen som sin egen lov, og legge til eventuelle
egne bestemmelser hvis behov. De bestemmelser som finnes i lovnormen skal normalt være
dekkende for et idrettslag, og dermed ikke være behov for egne bestemmelser.
Det er ingenting i dagens lover for FIF som mangler i NIFs lovnorm.
Vedtak: NIFs lovnorm godkjennes som Folldal Idrettsforenings nye lov. Styret fyller ut de
aktuelle feltene og sender loven til godkjenning i idrettskretsen slik NIF krever.
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Farge på felles bekledning (svart og rød)
Halvårsmøtet har tidligere vedtatt fargene blå bukse og rød overdel. Det viser seg å være
vanskelig å skaffe blå bukser, styret foreslår derfor å endre til svart bukse og rød overdel.
Vedtak: Svart bukse og rød overdel godkjennes som FIFs nye bekledningsfarger.
Sak 7 Medlemskontingent
Det foreslås ikke endringer i medlemskontingenten.
Vedtak: Medlemskontingenten endres ikke.
Sak 8 Valg Hovedlaget
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Cato Streitlien
Nestleder
Jan Kåre Lillekroken
Sekretær
Toril Trosdahl
Kasserer
Ole Håkon Flatøy
Styremedlem
Stian Berget

valgt for 2 år, leder for 1 år
(ikke på valg)
(ikke på valg)
valgt for 2 år
valgt for 1 år

1. varamedlem
2. varamedlem

Olav Tallerås
Aina Therese Bakke

valgt for 2 år
(ikke på valg)

Revisorer:

Kai Enget
Runar Trondsgård
Vara: Kjell Streitlien

valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

Valgkomite:

Nina Myrhaug
Yngve Voll
Bente Fossum

(1 år igjen)
(2 år igjen)
valgt for 3 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sak 9 Godkjenning av valg for Orienteringsgruppa og Fotballgruppa
Orienteringsgruppa:
Leder
Bjørn Gussgard
(ikke på valg, leder for 1 år)
Kasserer
Runar Trondsgård
(ikke på valg, kasserer for 1 år)
Styremedlem
Elise Nesset
valgt for 2 år
Styremedlem
Jan Vidar Snefugl
valgt for 2 år
Valgkomite:

Terje Dalslåen
Eirik Sletten

(ikke på valg)
valgt for 2 år

Vedtak: Valget i Orienteringsgruppa ble godkjent.
Fotballgruppa:
Leder
Kasserer
Sekretær

Jurrian Gunter
Tor Arne Steien
Ola Kroken

valgt for 1 år
valgt for 1 år
(ikke på valg)

2580 FOLLDAL

Fotball

-

Håndball

-

Styremedlem
Kioskansvarlig

Tommy Kristoffersen
ingen er valgt

Valgkomite

Sigrun Osmoen Vangskåsen valgt for 1 år
Per Olav Eriksen
valgt for 2 år
Siw Åse Nyaas Elgvasslien valgt for 3 år

Dommeransvarlig

Tommy Kristoffersen

Orientering

-

Ski

valgt for 2 år

valgt for 2 år

Vedtak: Valget i Fotballgruppa ble godkjent.

Sekretær

Toril Trosdahl

Underskriver protokollen

Jurrian Gunter

Solvor Skjæret

