
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I HEDALEN IDRETTSLAG 2014 

 

Sted: Hedalen b/u-skole 

Tid: 16.02.14 kl. 18:00 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Alle ble godkjente (12 stk). 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader. 

3. Valg av ordstyrer, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen 

Enstemmig vedtak:  

Ordstyrer: Amund Grønhaug 

Sekretær: Astrid Braut 

Protokollunderskrivere: Gro Skinningsrud og Siv Beate Slettebråten Finsrud 

 

4. Årsberetning fra Hedalen IL 2013 - Årsmeldinger 

Se egne referater, godkjent. Årsmelding fra karategruppa manglet, men årsmøtet 

ga styret fullmakt til å godkjenne denne årsmeldingen i etterkant. 

 

5. Regnskap og budsjett 

Regnskap og budsjett ble gått gjennom. Regnskapet er blitt revidert og godkjent. 

Budsjettet ble godkjent. Det presiseres at kr 68 000 av tilskudd i 2013 er tilskudd 

til et evt. klubbhus.  

 

5. Fastsettelse av kontingent 

Årsmøtet gikk inn for å øke medlemskontingentene med kr 100, til kr 600 for 

enkeltmedlemmer og til kr 900 for familiemedlemskap. Støttemedlemmer 

oppfordres til å betale kr 400. Enstemmig vedtatt.  

 

5. Klubbhus 

Styret i idrettslaget ønsker i utgangspunktet å starte bygging av et klubbhus, men 

det vil kreve mye dugnadsarbeid. Rundt 700 dugnadstimer må beregnes, og skal 

dette gjennomføres må det på forhånd være personer som er villige til å ta et gitt 

antall dugnadstimer. Det må også være en oversikt over pengegaver. Før en evt. 

setter i gang med bygging av et klubbhus, må det være en skikkelig 

gjennomføringsplan. 

Årsmøtet er enige om at det viktigste for idrettslaget er å legge til rette for 

aktivitet, og så får en sette i gang med bygging av et klubbhus hvis en ser at 

idrettslaget har økonomi og nok folk som er villige til å stille på dugnad.  

 



Årsmøtet gir styret fullmakt til å lage en oversikt over alle ønskede investeringer 

framover, for å se om det er mulig å få til «alle» ønsker. Ut fra dette må det settes 

opp ei prioriteringsliste. Helhetlig plan over prioriterte investeringer bør være klar 

innen 1. mai. Ved behov kan idrettslaget ta et ekstraordinært årsmøte til høsten. 

 

5. Visjon/slagord for Hedalen Idrettslag 

Årsmøtet gikk inn for følgende slagord for Hedalen Idrettslag:  

Mestring, glede og allsidighet. 

 

5. Valg 

Leder: Amund Grønhaug 1 år enstemmig valgt 

Nestleder: Sven Olav Fossholt 2 år enstemmig valgt 

Sekretær: Marie Eikrem 2 år enstemmig valgt 

Kasserer: Toril Grønhaug 1 år igjen 

Styremedlem: Ingunn Kana 2 år enstemmig valgt 

Styremedlem: Tor Einar Fekjær 1 år igjen 

Styremedlem: Øyvind Jordet 1 år igjen 

 

Leder fotballgruppe: Ingen har så langt sagt seg villige til å bli leder. 

Leder skigruppe: Geir Stillingen 1 år igjen 

Leder trimgruppe: Sigrid Fossholt 1 år igjen 

Leder karategruppe: Asle Ivar Klemmetsrud  

 

Varamedlem: Jarle Auren 1 år igjen 

Monica Å. Hømanberg 2 år enstemmig valgt  

 

Valgkomité: Ellen Skrinde Øverby 1 år igjen 

Trygve Kjensrud 2 år igjen 

Siv Beate Slettebråten Finsrud 3 år enstemmig valgt 

 

Revisor: Tor Ingar Nordby 1 år igjen  

Turid Klemmetsrud 1 år igjen  

 

 

 

Kommentarer:  

Løypemaskin: Det bør tas en beslutning i løpet av 2014 om en skal beholde eller kjøpe ny 

maskin. Det vil koste rundt kr 500000-600000 for en ny maskin.  



Deltakere i aktivitetsgrupper i idrettslaget: Det er viktig å sjekke at alle som deltar i ulike 

aktivitetsgrupper er medlemmer av idrettslaget. Dette er ikke minst viktig i forhold til 

forsikringer ved skader. 

Ny leder til fotballgruppa: Årsmøtet gir valgkomitéen fullmakt til å jobbe med å få ny leder.  

 

Møtet slutt kl. 2015. 

 

Referent  

Astrid Braut 

 

 

 
 


