
Protokoll fra årsmøte i Remyra idrettslag,Z0l6
Torsdag 10. mars 20l6,Remyra Grendehus

Det møtte 11 stk stemmeberettigede til årsmøtet 2016'

1) Godkienning av innkalling og saksliste
't

lnnkolling og sakliste ble enstemmig godkient

._)

2l Valg av møteleder og referent

Rune Lorsen ble enstemmig valgt som mØteleder (Tore lJlvestod tedet første del øv møtet)

Stern R. Hagen ble enstemmig valgt som referent

3) Valg av to representanter til å underskrive protokoll

Ulf Kristian Aaring og Elisabeth Suzen ble enstemmig valgt til å underskrive protokoll'

:

Mrk: Det ble foretatt endinger i rekkefølge på sakslista

RegnskaP 2015 (sakliste Pkt 5)

Eva har gjennomgang av regnskapet for 2015'

lngen merknoder til regnskaPet.

Regnskap 2015 er vedlagt referatet'

Budsiett 2016 (sakliste Pkt 7)

Eva har gjennomgang av budsjett 2015

Budsjettet er delt inn i tre hovedgrupper: Banedrift fotball, Halleie håndball, Klubbdrift

generelt.

Budsiett 2076 enstemmig vedtott.

Budsjettet er vedlagt referatet.

4l Årsberetning RemYra lL

Rune har gjennomgang av styrets årsberetning'

Årsberetning godkient uten merknøder-

5l Regnskap for 2O15| - se endring i rekkefølge

6) Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2016

Medlemskontigent:
Det foretas ingen endring i medlernskontigent'

Satser for 2}L6vil være: 200,- for enkeltmedlem, 400,- familiekontigent



Treningsavifter:
Treningsavgift fotball: 2A Yo Okningfra 2015

Treningsavgift håndball: LO% økningfra 2015

Søtser for medlemskontingent og treningsavgift enstemmig vedtatt-

7) Budsjett 2016 - se merknad

8l Vals

Valgkomiteen har gjennomgang av valgkomiteens arbeid iforkant av årsmøtet.

Leder: lngen kandidater
Kasserer: Roar Husby (2 år)
Ansvarlig medl.reg: Ferry Smits (2 år)

Sponsorkomite: Therese BlomquisL Odd Myran (2 år)

Dugnadskoordinator: lngen kandidater
Lotterikomite: Camilla Wangberg (2 år)

Vo lg kom iteen s ka ndi doter velges enstem m ig.

Rune fungerer som leder til ekstraordinært årsmøte med vølg av leder er giennomført.

Ekstrdordinært årsmøte skal owikles innen 2 mnd, før 77. mai.

Vølgkomiteen orbeider videre med å finne leder og dugnødskoordinator(er)

Håvord fungerer som leder håndboll inntil 2 mnd (77.mai) til ny leder er volgt.

9) lnnmeldte saker

Det er meldt inn 1 sak til årsmøtet: Tilpasning av vedtektene i Lov om Remyra lL til NlFs nye lovnorm

for idrettslag vedtatt av ldrettsstyret22. oktober 2015.

Rune har gjennomgang av sentrale endringer mellom tidligere vedtekter (2008) og nye vedtekter.

Tilpasning av vedteker i Lov om Remyra lLtil NlFs nye lovform for idrettslog vedtas enstemmig.

Det ble servert kaffe og noe å bite i.

StjØrdal 10. mars 2016
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Ulf Kristian Aaring Elisabeth Suzen


