PROTOKOLL
Årsmøte i Nordstrand Idrettsforening
Dato: 23. mars 2021 klokken 19.00

Årsmøtet ble åpnet ved at leder Anders Bakken ønsket velkommen, Anders Bakken gjorde en
gjennomgang hvordan årsmøtet gjennomføres i praksis via Teams, og kom med informasjon rundt
deltakelse og stemmerett på årsmøtet. For å være stemmeberettiget på Nordstrand IF sitt årsmøte
må man fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, ha vært medlem i minimum 1 måned,
og ikke være skyldig medlemskontingent. Nordstrand IF sine lover åpner for at ikke-medlemmer kan
delta på årsmøtet, så lenge årsmøtet tillater det. Personer som ikke er medlem, kan dog ikke avgi
stemme på saker under årsmøtet. Styrets innstilling er at personer som ikke er medlem av
Nordstrand IF kunne følge årsmøtet.
Årsmøtet ble bedt om å stemme over styrets forslag om at det skulle tillates at personer som ikke er
medlem av Nordstrand IF kunne følge årsmøtet.
Forslag: Enstemmig vedtatt.
Til behandling lå følgende saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Årsmøtet ble avholdt via Teams, med påmelding. Påmeldte deltagere ble avsjekket mot Nordstrand
IF sitt medlemsregister. Ved årsmøtets start var det 43 deltagere, av disse var 23 stemmeberettigede.
2. Valg av dirigenter.
Som ordstyrer ble Aslak Førde foreslått.
Aslak Førde ble enstemmig valgt
3. Valg av protokollfører(e)
Som protokollfører ble Rune Svendsen foreslått
Rune Svendsen ble enstemmig valgt
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Til å underskrive protokoll ble følgende personer valgt:
Janne Osmo Eriksen
Øystein Siggerud

5. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen enstemmig godkjent.
6. Godkjenning av sakslisten
Sakslisten enstemmig godkjent
7. Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden enstemmig godkjent
8. Behandle idrettslagets årsberetning
Anders Bakken redegjorde for idrettsforeningens årsberetning.
Det var ingen kommentarer til årsberetningen
9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Anders Bakken redegjorde for Nordstrand IF sitt regnskap for 2020, som tross utfordringer med
covid-19 viser et overskudd på kr. 763 269,-. Dette som et resultat av permittering av ansatte og
streng kostnadskontroll.
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken, Ola Nyhus
Idrettsforeningens regnskap for 2020, enstemmig godkjent
10. Forslag og saker

10.1 – Allsportgruppen endrer navn til parasportgruppen
Anders Bakken kom med redegjørelse for dette ønsket fra allsportgruppen
Forslag til vedtak:
Nordstrand IF Allsport endrer navn til Nordstrand IF Parasport
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken
Forslaget enstemmig vedtatt
10.2 – Innmelding i bordtennis- og padleforbundet
Anders Bakken redegjorde for bakgrunnen for dette ønsket fra styret.
Forslag til vedtak:
Nordstrand IF melder seg inn i Norges Padleforbund og i Norges Bordtennisforbund
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken, Susan Goksør Bjerkrheim
Forslaget enstemmig vedtatt

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Styrets leder redegjorde for forslag til medlemskontingent og treningsavgift. Styret foreslår at
medlemskontingenten og treningsavgiften holdes uendret på dagens nivå, og at det innføres en
treningsavgift for e-sport
11.1 Medlemskontingent 2021
Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten i Nordstrand IF holdes uendret fra 2020
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken
Forslaget ble enstemmig vedtatt
11.2 Treningsavgift 2021
Forslag til vedtak:
-

Treningsavgifter for allsport, ballidrett, fotball, håndball og triatlon foreslås uendret fra 2020
til 2021
Det innføres en treningsavgift for e-sport på kr. 800,- i halvåret
Rabattene for å være med i to idretter videreføres i 2021
Treningsavgifter faktureres to ganger i året. Aktive utøvere betaler treningsavgift for det
halvåret de deltar i idretten
Vinteravgift for fotball videreføres i 2021. For å begrense antall faktureringer foreslås
avgiften fakturert sammen med fotballens treningsavgift for 2. halvår
Ordningen med lagsdugnad for håndballag videreføres i 2021

Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken, Thor Einar Andersen
Forslaget ble enstemmig vedtatt
12. Idrettslagets budsjett
Anders Bakken redegjorde for styrets fremlagte budsjett for 2021. Budsjettet er satt opp med
utgangspunkt i normal drift for 2021 med tanke på usikkerheten rundt videre utvikling av covid-19
pandemien, og på bakgrunn av signaler fra myndighetene om at støttepakker for idrettslag
videreføres. Årsmøtet bes tas stilling til fremlagte budsjett hvor styret gis handlingsrom til å foreta
nødvendige justeringer gjennom året, men forplikter å styre mot budsjettert resultat som viser
overskudd på kr. 608 036,Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken
Budsjett: Enstemmig vedtatt

13. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan
Anders Bakken redegjorde for Nordstrand IF sin organisasjonsplan. Alle idrettslag er lovpålagt å ha en
organisasjonsplan.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag til organisasjonsplan for Nordstrand IF
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken, Ola Nyhus, Thor Einar Andersen, Susan Goksør
Bjerkrheim, Mathias Markanovic, Siri Lader Bruhn
Forslaget ble enstemmig vedtatt
14. Valg

14.1 – Styre:
-Valgkomitéens innstilling til styret i Nordstrand IF er:
Følgende hadde ordet i saken: Tonje Vang
-

Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Espen Erikstad (leder allsport)
Siri Lader Bruhn (leder e-sport)
Bjørn Rudjord (leder fotball)
Kristine Høgh (leder håndball)
Mathias Markanovic (ungdomsrepresentant)
Tone Langbakken
Kenneth Juul
Camilla Ryste
Fritz Hansen

Årsmøte gir styret fullmakt til å konstituere ny leder av Triatlon samt varamedlem til styret i henhold
til NIFs lov og organisasjonsplan.
Alle representanter enstemmig valgt.
14.2 – Kontrollutvalg:
Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg for Nordstrand IF er:
Følgende hadde ordet i saken: Tonje Vang
-

Erik Dahl (gjenvalg)
Øystein Siggerud (gjenvalg)

Styret gis fullmakt i henhold til NIFs lov og organisasjonsplan til å konstituere varamedlem til
kontrollutvalget
Kontrollutvalg enstemmig valgt.

14.3 – Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene:
Valgkomitéen foreslår at årsmøte gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget og
møter Nordstrand IF har representasjonsrett.
Følgende hadde ordet i saken: Tonje Vang
Enstemmig vedtatt
14.4 – Valgkomité:
Styret foreslår at følgende personer velges til valgkomité for Nordstrand Idrettsforening fram til
ordinært årsmøte i 2021:
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken, Thor Einar Andersen, Tonje Vang
Tonje Vang, (gjenvalg) leder (1 år)
Kristine Wessel, (gjenvalg) medlem (1 år)
Susan Goksør Bjerkrheim, medlem (1 år)
Atle Thorsell, varamedlem (1 år)
Valgkomité enstemmig valgt
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Styret foreslår at dagens revisor HCA Revisjon engasjeres videre for neste år.
Følgende hadde ordet i saken: Anders Bakken
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

16. Utdeling av hedersbevisninger
Følgende priser ble utdelt på årsmøtet:
Hedersbevisning i bronse ble tildelt:
-

Madeleine Nordby Lunder
Sølvi Tafjord
Karianne Bøe Hasle

Hedersbevisning i sølv ble tildelt:
-

Kristian Gjerstadberget
Stig Steive

Hedersbevisning i gull ble tildelt:
-

David Aarstein

Påsanprisen for 2020 ble tildelt:
-

Christian H Johansen

Nordstrand IF Æresmedlemskap ble tildelt:
-

Åse Risberg

Møte hevet kl. 21.17

Janne Osmo Eriksen
Protokollvitne

X
Øystein Siggerud
Protokollvitne

