Protokoll årsmøte i BIG
Onsdag 9. januar 2019
Deltagere: Daniel, Trine, Magne, Elin, Frode, Espen

Styret i BIG avholdt Onsdag 9. januar et kombinert årsmøte og ordinært styremøte. I den
første delen av møtet ble det behandlet årsmøtesaker.

Årsmøtesaker og vedtekter:
Vedtekt om gjennomføring av årsmøte i gruppene:
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 møtet!

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av disse møtene. (Gresvik IF har satt 31/12018 som frist)
Gruppens årsberetning skal 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.
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.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.

iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
A) Vårt forslag til gruppestyre for BIG i 2019:

Leder:

Asbjørn Johansen

Nestleder:

Frode Hansen

Sekretær/SoMe:

Magne Wiklund

Kasserer:

Trine Vehler Dahle

Styremedlemmer:

Daniel Trandum, Espen Aabye, Elin Marie Meyer

Fagansvarlig:

Silje Lægreid frem til 30/6.

Styret ønsker at Silje fortsetter i en ny periode. Det er uavklart om hun ønsker å fortsette,
Daniel innkaller Silje til møte om dette.

B) Siste frist er 31.01.2018, innkalling til dette møtet ble gjort i desember (Mer enn 1 uke før
som er minimum)

C1) Regnskap
Regnskap for BIG i 2018 er gjennomgått, det totale for klubben er tilgjengelig for de som
ønsker å gjennomgå dette.

Resultat for 2018:
15 000 i overskudd og 219 000 på konto.

C2) Årsberetning
Daniel informerer om hva årsberetning skal inneholde, og ber om innspill fra styret på saker
man ønsker å meddele i denne. Daniel skriver beretningen for godkjennelse av styret før
oversendelse til hovedstyret.

C3) Budsjett
Nylig avgåtte kasserer Eivind Pettersen har laget ferdig budsjett som gjennomgås og
godkjennes. Vi legger opp til et overskudd på 3400,-. Dette oversendes til hovedstyret og
daglig leder.
C4) Årlig treningsavgift
Vi foreslår at treningsavgift er uendret. Daniel informerer om prosjektgruppen i hovedstyret
som jobber med ny økonomimodell. Dette kan endre på BIGs treningsavgift som har vært
uendret i 5 år.

Ordinært styremøte:

Runde rundt bordet:

J13, Frode:
Ikke så mye nytt. Er pr. nå 21 jenter. Skal ha foreldremøte i løpet av 14 dager.
J11, Daniel:
Muligens noen nye jenter på vei inn fra Hurrød og Slevik som har deltatt på trening for «å
prøve seg». Er pr. nå 20 jenter. Foreldremøte avholdes i første kvartal.
G11, Trine:
Har fått tilbake noen fra Hurrød/Slevik. Skal ha foreldremøte i løpet av januar. Utnevner nå
sosial komite rundt laget. Forbereder laget på å være utenfor BIG.
G13, Magne:
Magne sitter nå med hovedansvar for gruppa etter at hovedtrener fratrer (går inn som
hjelpetrener) Ønsker derfor å fordele treneroppgavene. Tar opp dette på trenermøte 24/1.
Avholder foreldremøte i nærmeste framtid.
G12, Elin:
Har mistet en hjelpetrener. (er nå 5 hjelpetrenere) 4 gutter har sluttet og er nå kun 33 (!)
gutter igjen. Foreldremøte planlagt gjennomført i løpet av januar.
J12, Espen:

Gruppa har nå en fin fordeling av arbeidsoppgaver. 30 jenter pr. nå, men ønsker likevel å bli
flere. Ønsker to treninger i uka framover, trenger dermed mer treningstid og ønsker å
forhøre seg om hva som er ledig med daglig leder.

Barneidrettsdag 2019:
Vi starter planlegging allerede neste styremøte i februar. Daniel kontakter de øvrige
gruppelederne for å be om samarbeid om arrangementet.

Fastsettelse av møtedatoer ut sesongen:
Styremøter holdes normalt første onsdag i hver måned, klokken 20:00 i liten sal i Trondalen.
Datoene blir dermed 6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai
BIG lagledersamling (sommeravslutning): Fredag 14. juni
Daniel kontakter daglig leder for å booke salen disse datoene.

Øvrige saker:
*Frode: Alt står åpent på Rød.Utstyr, nøkkelboks, kode. Hva gjør vi?

*Utstyrsdugnad på Rød Skole Søndag 20/1. Få oversikt, rydde og merke vårt utstyr. Alle
styremedlemmer møter.

*Det er ønskelig å få på plass en kontaktperson som skal hjelpe de eldste lagene med info og
hjelp med overgangen fra BIG til klubb. Fotballeder fremmet dette forslaget i
hovedstyremøte i desember.

*Facebook/SoMe: Vi ønsker å bruke litt penger på å fremme infoplakat rundt BIG-dag og
oppstart på facebook for å nå bredere ut.

Gressvik 25.01.19
Referenter - Magne Wiklund og Daniel Trandum

