
Til medlemmer i Remyra IL 

 

Saksliste til årsmøte 2021 i Remyra IL 

Årsmøtet holdes onsdag 17. mars kl. 2000 via Teams. 

1. Åpning 

a. Velkommen til årsmøte for Remyra idrettslag. Mitt navn er Trine og er 
leder i hovedstyret, og dette er andre året vi må gjennomføre digitalt 
via Teams pga Covid-19. Nestleder Rita Aursøy er med og vil styre 
kommentarer og spørsmål underveis. Ber dere bruke 
kommentarfeltet/chatten.   

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

a. Innkalling og saksliste er sendt ut innen fristen via Facebook og 
hjemmeside.  

i. 1.       Åpning 
ii. 2.       Godkjenning av innkalling og saksliste 
iii. 3.       Valg av møteleder og referent 
iv. 4.       Valg av to personer til å underskrive protokollen 
v. 5.       Behandle årsberetning 
vi. 6.       Behandle regnskap 2020 og budsjett 2021 
vii. 7.       Innkomne saker  
viii. 8.       Fastsettelse av kontingent og treningsavgift 
ix. 9. Innstilling fra valgkomite om valg 

3. Valg av møteleder og referent 

a. Møteleder Trine, referent Rita 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

a.  

5. Behandle årsberetning 



a. Leder leser årsberetningen. Årsberetninger fra allidrett, håndball, 
fotball, marked/sponsor, lotterikomite, dugnadskoordinator og 
regnskap/budsjett-filer ligger ute på hjemmesiden www.remyra.no   

6. Behandle regnskap 2020 og budsjett 2021 

a. Revisjonsberetning 
b. Regnskapet viser overskudd på kr. 253.000,- 
c. Budsjett 

7. Innkomne saker  

Innføring av anleggsavgift pr. medlem for å møte de investeringer og 
oppgraderinger som idrettslaget står ovenfor i årene som kommer.  

Vedtak: Styret foreslår å innføre en anleggsavgift kr. 400,- pr medlem pr. 
år. Dette er tilsvarende tidligere ordninger som baneavgift på kr. 1200,- pr 
familie.  

8. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift 

Medlemskontigent kr 150,- pr medlemskap, uendrede treningsavgifter. 

Treningsavgift fotball 

a. 7-10 år kr 600,-. 

b. 11-12 år kr 1 100,-. 

c. 13-16 år kr 1 600,-. 

d. 17-19 år kr 2 300,-. 

e. Senior herre kr 2 900,-. 

f. Senior dame kr 2 300,-. 

Treningsavgift håndball 

g. 7-10 år kr 440,-. 

h. 11-12 år kr 960,-. 

i. 13-16 år kr 1 320,-. 

9. Innstilling fra valgkomite om valg 

Valgkomite (Minimum 2 kandidater velges for 2 år, bør være leder, 2 
medlemmer og en vara) 
Valgkomite 2020 – Thomas Johnsen og Jannicke Gjønnes, går inn i 
andre verv og tar ikke gjenvalg.  
Forslag til ny valgkomite 
Rita Aursøy - velges for 2 år, XX - velges for 2 år 
 



     Revisor (2 revisorer 1 år) 
Gunnhild Sætnan – velges for 1 år 

 Ingar Westerlund – velges for 1 år 
 

a. Styret består av leder (1 år), nestleder (2 år), styremedlem økonomi 
hovedlaget (2 år), styremedlem økonomi (2 år), styremedlem medlem 
hovedlaget (2 år), styremedlem Medlem særidretter (2 år), 1 
styremedlem (1 år) 

Forslag til nytt hovedstyre  

Leder Thomas Johnsen – velges for 1 år 

Nestleder Trine Vassbotn Wirum – velges for 1 år 

Styremedlem Camilla Overvik Lereggen – velges for 2 år 

Styremedlem Ola Raaun – velges for 2 år 

Styremedlem Jannicke Gjønnes – velges for 2 år 

Styremedlem Nina Helgetun – ikke på valg 

Styremedlem Stig Arve Bjørkås – velges for 2 år 

 

Takk for at dere ble med på årets digitale årsmøte 

– sammen skal vi gjøre Remyra best mulig! 

 

 


