
Protokoll årsmøte i BIG 

 

Tirsdag 09.01.2018 

 

Til stede: Daniel Trandum, Trine Vehler Dahle, Lill Marie Ullerud og Eivind Pettersen 

 

SPESIELT FOR GRUPPELEDERE: 

Iflg vår lovnorm § 19, pkt 3 b, skal alle grupper avholde sitt eget årlige møte, med pålagte 

oppgaver.(se loven) 

Møte må avholdes etter kalenderårets slutt, dvs etter 31/12 og før foreningens årsmøte. 

Det skal føres egen protokoll fra møte! 

  

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av disse møtene. ( Gresvik har satt 31/1-

2018 som frist ) 

Gruppens årsberetning skal bla behandles her. 

 

3)            Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater 
fra gruppen.  

 

A )Vårt forslag til gruppestyre er fra hovedstyremøte i 2018: 

 

Leder Daniel Trandum 

Nest leder Trine Vehler Dahle 

Styremedlem og sekretær Lill Marie Ullerud 

Styremedlem og kasserer Eivind Pettersen 

Styremedlem Linda Marie Bang 

Styremedlem Espen Aabye 

 



b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist.  

 
B) Det ble kalt inn til møte 02.01.2018. Møte avholdt 09.01.2018. Klubbens frist for møtet er 
31.01.2018 

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret 

C1)  Regnskap ( vedlegg )  

 

26 000 i overskudd og 203 000 på konto. 

 

Vi gikk også igjennom resultatlisten for et dypdykk i regnskapet til barneidretten.  

 

Resultat2017-12.xls

  

C2) 

Årsberetning 

Barneidrett 2017.docx
 

 

C3) Budsjett Se vedlegg. Legger opp til budsjett med underskudd på 29000 

Budsjett 2018 

BIG.xlsx
 

C4) Foreslår at treningsavgiften er uendret 

 

Hilsen Styret i BIG. 

 


