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Protokoll fra årsmøte  

 
Protokoll fra årsmøte for 2020 i Gresvik Idrettsforening. 

Årsmøtet ble avholdt digitalt som Microsoft Teams møte, 22.mars 2021. 
 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete.  
Følgende hadde ordet i saken: Tormod Hermansen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 28 stk  
Daglig leder og informasjons- og samfunnskontakt gis talerett. 

 
Sak 2 Valg av dirigent  

Styret foreslo Lillian Ovell som dirigent. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Lillian Ovell som dirigent.  
Enstemmig vedtatt! 

 
 Sak 3  Valg av protokollfører  

 Styret foreslo Morten Helminsen som referent. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Morten Helminsen som referent.  
Enstemmig vedtatt! 
 

 Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styret foreslo Arne Morten Johannessen og Susanne Hanen til å underskrive protokollen. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Arne Morten Johannessen og Susanne Hansen til å underskrive 
protokollen.  
Enstemmig vedtatt! 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.  
Enstemmig vedtatt! 

 
Sak 6  Godkjenning av sakliste  
 Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  

Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 
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SAKSLISTE: 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4 Velge 2 representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle årsberetning fra hovedstyret for 2020, vedlagt beretninger fra Fotball, Håndball, 
Sykkel, BIG og Gif-joggen 
9. Behandle revidert regnskap for 2020 med kommentarer 
10- Behandle forslag og saker 
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021 
12. Vedta budsjett for 2021 
13. Behandle organisasjonsplan for 2021 
14. Foreta valg etter godkjent organisasjonsplan 
15. Engasjere revisor 

 
 
Enstemmig vedtatt! 

  
 
 
Sak 7 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden: 

 
Enstemmig vedtatt! 
 

 
 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder også gruppeårsberetninger. 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Tormod Hermansen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.  
Enstemmig vedtatt! 

 
 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Lillian Ovell gikk igjennom regnskapet, og leste 
revisjonsberetning, og Hilde Rossing leste kommentarene fra kontrollutvalget.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.  
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 10 Behandling av forslag og saker 
 
 Det er ingen innkommende forslag eller saker, fra medlemmer eller styret 
 
 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent 

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.   
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Kr 300.- 
 Trenere og lagledere betaler kr 50.- 
 Æresmedlemmer fritas. 
Enstemmig vedtatt! 

 
 Fastsette treningsavgift 

Styret fremla forslag til fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgiftene. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet ga gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes 
aktivitet. 
Enstemmig vedtatt! 

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Morten Helminsen 
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  
Enstemmig vedtatt! 

 
 
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Arne Morten Johannessen 
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. 
Enstemmig vedtatt! 

 
 
 
 
Sak 14 Valg 
 
 14.1 Valg av styreleder: 

 Valgkomiteen foreslo Tormod Hermansen som styreleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Tormod Hermansen som styreleder.  
Enstemmig valgt! 
 

 14.2 Valg av nestleder: 
Valgkomiteen foreslo Roy H Jakobsen som nestleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Roy H Jakobsen som nestleder.  
Enstemmig valgt 
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14.3 Valg av øvrige styremedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo som styremedlemmer: 

 Marianne Antonsen 

 Thor Gjerløw 

 Eilen Halvorsen 

 Arne Morten Johannessen 

 Hanne Holmstrøm Karlsen 

 Asbjørn Johansen 

 Ny håndball-leder, når dette blir funnet. 
 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen 
Vedtak: Marianne Antonsen, Roy Jacobsen, Eilen Halvorsen, Arne Morten Johannessen, 
Hanne Holmstrøm Karlsen, Thor Gjerløw og Asbjørn Johansen ble valgt til styremedlemmer. 
Ny håndball-leder tiltrer når leder er på plass 
Enstemmig vedtatt 
 
14.4 Valg av varamedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo at gruppene ivaretar oppgaven som varamedlemmer til styret. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen 
Vedtak: Ivaretas av gruppestyrene  
Enstemmig vedtatt! 
 
14.5 Valg av gruppestyrer. 
Valgkomiteen la frem valgliste på de ulike gruppestyrene. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Stig Grønvold 
Vedtak: Gruppestyrene ble valgt etter fremlagt liste med en korrigering i håndballstyret. 
Stig Grønvold erstatter Petter Agerup i håndball-styret 
Enstemmig vedtatt! 
 
14.6 Valg av kontrollutvalg  
Valgkomiteen foreslo Lillian Ovell til leder og Hilde Rossing som medlem av kontrollutvalget 
Kjetil Føreid foreslås som varamedlem. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Lillian Ovell ble valgt som leder og Hilde Rossing ble valgt til medlem av 
kontrollutvalget. 
Kjetil Føreid ble valgt til varamedlem 

 Enstemmig vedtatt! 
 
14.7 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Enstemmig vedtatt! 
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 14.8 Valg av leder i valgkomiteen  
 Styret foreslo Eilev Pettersen som leder i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Ingen 
Vedtak: Eilev Petersen ble valgt som leder i valgkomiteen.  
Enstemmig vedtatt! 
 
14.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Styret foreslo Morten Johannessen som medlem og Linn-Anett Larsen som vara. 
Styret gis fullmakt til å finne et medlem til. 
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Morten Johannessen ble valgt som leder. Linn-Anett Larsen ble valgt som vara.  
 Styret gis fullmakt til å finne et medlem til. 
Enstemmig vedtatt! 
 

 
Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

 Styret fremla forslag om å engasjere BDO.  
Følgende hadde ordet i saken, i tillegg til dirigenten: Ingen 
Vedtak: Årsmøtet vedtok å engasjere BDO til å revidere idrettslagets regnskap. 

 Enstemmig vedtatt! 
 
 
 
Gressvik 22/3-2021. 
 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Arne Morten Johannessen     Susanne Hansen 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
Protokollfører Morten Helminsen 
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