PROTOKOLL
Årsmøte i Nordstrand Idrettsforening
Håndball
Dato: 4.mars 2015 klokken 19.00
Åpning ved gruppens leder Jan Knoph
Styreleder ønsket velkommen.

1. Godkjenning av stemmeberettigete
Alle navn ble registrert. Det ble av referent opprettet en liste over alle fremmøtte som bevis for
den enkeltes deltakelse på årsmøtet. Til sammen 23 fremmøte hvor 18 var medlemmer og
stemme berettiget.
Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble foreslått å godkjenne den måten møtet var innkalt på med den oppsatte sakliste og
forretningsorden, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent

3. Valg av ordstyrer, referent samt to representanter til å underskrive protokollen.
Som ordstyrer ble foreslått Jan Knoph.
Som referent ble foreslått Mette Blomqvist. Til å underskrive protokollen ble foreslått: Vegard
Holm og Frank Lein.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

4. Styrets beretning for 2014
Styrets beretning var på forhånd lagt ut på hjemmesiden til idrettsforeningen. Det ble også levert
ut kopier på møtet. Formann Jan Knoph gikk igjennom beretningen. Det ble foreslått at styrets
beretning ble tatt til etterretning.
Vedtak: Tatt til etterretning

5. Regnskap 2014 Christian
Regnskapet for år 2014 ble gjennomgått av Christian Utne. Et driftsresultat på kr. 618 000,‐.
Dette er ca. kr 260.000.‐ høyere enn budsjett, og er grunnet i at man fikk inn ekstraordinære
midler ifm. offentligstøtte relatert til halleie, samt at man har i 2014 fått på plass 2 sponsorer til
Håndballgruppen (DNB og iHus). For øvrig har vi en sunn drift i 2014.
Vedtak: Regnskapet for 2014 ble godkjent.

6.Budsjett 2015
Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble foreslått at det fremlagte budsjettet
godkjennes som budsjett for år 2015. (Se årsrapport).
Vedtak: Budsjettet for 2015 ble vedtatt.

7. Valg
Følgende personer trer ut av styret: Anne‐Elin Wiik Lunden (går inn i Sportslig utvalg) og Øyvind
Jensrud (fortsetter i Sportslig utvalg)
Følgende ble foreslått som nytt styre i håndballgruppen:
År 2015 ‐ 2016
Verv

Navn

Nyvalg
Status

Leder

Jan Knoph

1 år

Nestleder

Christian Utne , G98

1 år

Styremedlem

Therese Lunde, 6.div damer

2 år

Styremedlem

Anders Falkum, 2009,2010

2 år

Styremedlem

Kristian Rosenberg, J2002

2 år

Styremedlem

Terje Berget, G2005, G2003

Ikke på valg

Styremedlem

Tom Kjærnsmo

Ikke på valg

Styremedlem

Per Hugo Jesting, G2003,G2008

Ikke på valg

Valgkomitémedlem

Andreas Grønnevik (Leder)

1 år

Valgkomitémedlem

Nina Eidem

1 år

Valgkomité:

Vedtak: Alle valgt ved akklamasjon. Styret fikk i tillegg mandat til å utnevne to styremedlemmer til i
løpet av våren 2015 (helst kvinner)

9. Eventuelt
Ingen innkomne forslag.

Møte ble hevet kl. 20.30

___________________
Møteleder (Jan Knoph) ‐s‐

___________________
Protokoll signerer 1(Vegard Holm)‐s‐

____________________
Referent (Mette Blomqvist)‐s‐

____________________
Protokoll signerer 2 (Frank Lein)‐s‐

