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PROTOKOLL
Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening
Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

Dagsorden:

1. Godkjennelse av stemmeberettigete
2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt 2 til å signere referat
4. Styrets beretning
5. Foreningens regnskap og revisjon
6. Innkomne forslag - Ny logo - NIF lover
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Foreningens budsjett
9. Hedersbevisninger
10. Valg
Informasjon om hallprosjektet, Nordstrandhallen 2 etter avsluttet møte.
1. Godkjennelse av stemmeberettigete
Godkjent: 36 stk.
2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden
Innkallelsen ble erklært lovlig og godkjent av Generalforsamlingen.
Dagsorden ble godkjent og møtet derfor erklært lovlig satt i henhold til
vedtektene.
En endring:
I løpet av møtet ble det godkjent en endring av rekkefølge i saksbehandling.
Sak 10 ble behandlet før sak 9 pga av at mottakere av hedersbevisninger ikke
var ankommet møtet da sak 9 skulle behandles.
3. Valg av dirigent, referent samt 2 til å signere protokoll
Ordstyrer: Rolf Nyhus ble valgt ved akklamasjon
Referent: Kristian Gjerstadberget ble valgt ved akklamasjon
Signering av protokoll: Janne Osmo Eriksen og Therese Lunde ble valgt.
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Ordstyrer opplyste om formalia rundt gjennomføringen av
Generalforsamlingen.
4. Styrets beretning 2011
Christian Raak ga årsmøtet en gjennomgang av Hovedstyrets arbeidsoppgaver i
2011. Gjort ved gjennomgang av Hovedstyrets årsberetning.
Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.
5. Regnskap og revisjon 2011
Gjennomgang v/Christian Raak
- Inndrivelse av medlemskontingent har vært en utfordring også i
2011. Nytt system forventes å bedre dette for 2012.
- Både gruppene og HS har levert dårligere enn forventet.
- NDE har snudd minus til pluss – applauderes.
- Kommentarer gitt: Det påpekes at kontrollkomiteen ikke har avgitt
sin beretning. Det påpekes også at denne burde inneholdt rapport
vedrørende de forhold som førte til at deler av alpinstyret trakk seg.
- Ordstyrer påpeker ovenfor Hovedstyret at kontrollkomiteens
beretning skal behandles på neste HS møte.
- Øvrig kommentar: Det er funnet gale regnskap på nettet (Fotball).
Dette forklares av Kristian G. Det er tatt i bruk nytt
regnskapssystem i løpet av 2011. Det nye har lik kontoplan for alle,
og budsjettene som er lagt ut på nettet er i den nye modellen. Her er
bane og anlegg skilt ut fra øvrig Fotballbudsjett – noe som gjør at
resultatet vil avvike dersom resultatsiden i begge budsjett ikke sees
samlet.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.
6. Innkomne forslag
-

Endring av logo. Forslag innsendt av HS.
Lovendring 1, ny ordlyd paragraf 4. Forslag innsendt av
HS.
Lovendring 2, tilpasse NIF lover til Idrettsforbundets
pålagte lovnorm. Forslag innsendt av HS.

Endring av logo. Forslag innsendt av HS.
Christian Raak begrunner forslaget. Flere versjoner eksisterer. Ønske om å
beholde originalt særpreg og farge, men tilpasse med litt ny design. Ingen
ramme og sentrere.
Etter noe drøfting og kommentarer ble forlaget enstemmig vedtatt.
Lovendring 1, ny ordlyd paragraf 4. Forslag innsendt av HS.
Christian Raak begrunner forslaget, supplert av Vigdis Skogli, Admin.
En pris for alle aktive, en redusert pris for ikke aktive. Rabattert
familieordning. Målet er flere medlemmer, blant annet støttemedlemmer der vi
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fikk ett stort frafall etter fjorårets vedtak. Samt at vi har hatt store problemer
med å inndrive Sr medlemskap generelt.
- Det ble poengtert at klubben alltid har hatt forskjellige priser på
barn og voksent medlemskap, og det ble stilt spørsmål om hvorfor
man fraviker dette.
- Det ble også stilt spørsmål om HS hadde tatt i betraktning at
problemene med å inndrive medlemskontingenten grunne være
grunnet generelt for høy pris.
- HS opprettholder sin begrunnelse og ber om behandling av
forsalget.
Forlaget enstemmig vedtatt.
Lovendring 2, tilpasse NIF lover til Idrettsforbundets pålagte lovnorm.
Forslag innsendt av HS.
Christian Raak begrunner forslaget. Enkelt og greit er vi pålagt av Norges
idrettsforbund å tilpasse våre lover etter deres nye lovnorm. Forslaget går da ut
på å gi HS fullmakt til å implementere dette før oppdaterte lover sendes Norges
Idrettsforbund for godkjennelse.
- Det ble poengtert at dette burde vært ferdig implementert i lovene
og fremlagt ferdig til Generalforsamlingen.
- Det ble poengtert at revidert lov skal legget tilgjengelig på nettet
med en gang det er godkjent.
Forlaget enstemmig vedtatt
7. Fastsettelse av medlemskontingent
Presentert av Christian Raak.
Forslaget:
Alle aktive medlemmer
Allsport, Kurs, funksjonær, støtte:
Rabattordning for familie/husstand:

kr. 1000,kr. 500,kr. 2000,-

Enstemmig vedtatt
8. Budsjett 2012
Christian Raak redegjorde for styrets foreslåtte budsjett.
Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen.
9. Hedersbevisninger
Presentert av ordensutvalgets leder Sten Christian Hansen
Plakett
Lillan Eeg Kjærnsmo, Anne Kjersti Suvdal, Jenny Osnes Græsholt.
Anders Tverdal, Jacob Heian Ringdal, Simen Strømberg, Emil Midtbø Sundal,
Applaudert!
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Bronsemerke
Christian Raak
Applaudert!
10. Valg
Presentert ved valgkomiteens Tom Midtbø Nilsen
Styret i NIF for 2012
Robert Hagen
Valgt separat
Applaudert

-

leder

Tron Mathisen
Valgt separat
Applaudert

-

Nestleder

Heidi Sundal
Monika Toften
May Britt Smith
Kjersti Aase
Applaudert!

-

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Gruppestyrenes ledere trer inn i HS i kraft av sitt lederverv
Thor Einar Andersen
Therese Lunde
Mats Johansen
Christian Johansen
Magne Jakobsen
Applaudert!

-

Styremedlem, Leder Fotballgruppa
Styremedlem, Leder Håndballgruppa
Styremedlem, Leder Alpingruppa
Styremedlem, Leder Allsportgruppa
Styremedlem, Leder Nordstrand Damer Elite

Forslag fra valgkomiteen:
Hovedstyret gis mandat til å utvide seg selv med inntil 1 representant i henhold
til behov og oppgaver.
Forlaget enstemmig vedtatt.

Kontrollkomite:
Erik Simonsen
Klemet Rønning-Aaby
Benkeforslag fremmet på to vararepresentanter
Vara: Ottar Vogt
Vara: Tom Midtbø Nilsen
Begge valgt ved akklamasjon.
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Ordensutvalget:
Sten Christian Hansen
May Britt Smith
Morten Falch
Applaudert!
Valgkomité:
Ingen innstilt eller foreslått.
Benkeforslag fremmet
Christian Raak
Vara: Kristian Rosenberg
Applaudert!
Representantskapet
Rolf Nyhus – leder
Sten Christian Hansen, Morten Falch, Camilla Røine, Sonja Billington, Randi
Gustad, Brynjulf Lynes, Gunnar Tverdal, Åse Risberg, Tom Henning Øvrebø,
Ottar Vogt, Bjarne Guderud, Terje Hall Torgersen, Sven Erik Schelderup
Mathiesen, Ole Jørgen Karlsen.

Janne Osmo Eriksen, ny.
May-Britt Smith trer ut av representantskapet da hun er innvalgt i Hovedstyret.
Applaudert!

Møtet hevet kl. 21.35
Nordstrand, 20. mars 2012

