PROTOKOLL
Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening
Dato: 23. mai 2013 klokken 19.00
Til behandling forelå følgende saker:
1. Godkjennelse av stemmeberettigete
Det ble foreslått at oppsatt liste over fremmøtte brukes som bevis for den
enkeltes deltakelse på årsmøtet. Til sammen 25 stemmeberettigede medlemmer
tegnet seg på listen.
Vedtak: Godkjent.
2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden
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 dirigent, referent samt to representanter til å underskrive
protokollen.
Som dirigent ble foreslått Ørnulf Jahr. Som referent ble foreslått Ole Magnus
Skisland. Til å underskrive protokollen ble foreslått: Heidi Sundal og Monica
Toften.
Vedtak: Godkjent.
4. Styrets beretning for 2012
Styrets beretning var på forhånd lagt ut på hjemmesiden til idrettsforeningen. Det
ble også levert ut kopier på møtet. Styreleder Robert Hagen gikk igjennom

årsmeldingen for hovedlaget, og det ble vist til at beretningene for den enkelte
gruppe ligger tilgjengelig på hjemmesiden til foreningen. Det ble foreslått at
styrets beretning ble tatt til etterretning.
Spørsmål ble stilt om medlemstall fordelt på gruppe og alderstrinn kan oppgis for
å kunne se utviklingen på dette. Styret vil vurdere å ta dette med i neste års
beretning.
Vedtak: Tatt til etterretning.
5. Foreningens regnskap og revisjon for år 2012
Både revisorsberetningen og kontrollkomiteens beretning ble referert ved
høytlesning.
Regnskapet for år 2012 ble gjennomgått. Revisor har avgitt revisjonsberetning for
hele idrettsforeningen, og det er påpekt enkelte feil og mangler knyttet til rutiner
for enkelte områder i driften.
Det ble stilt spørsmål til hvordan den utfordrende situasjonen kunne oppstå, og
hvorfor de økonomiske konsekvensene ikke har blitt avdekket tidligere år. Det ble
i denne sammenheng vist til styrets årsberetning hvor dette står beskrevet.
Vedtak: Revidert regnskap for 2012 med disposisjoner ble godkjent.
Underskuddet på kr 2.208.705 dekkes av tidligere oppsparte midler med kr
1.787.280, og resterende kr 421.424 dekkes av fremtidig drift.
6. Innkomne forslag - Alpingruppen ønsker å fristilles fra NIF
Det var kommet inn forslag fra både Alpingruppen og Hovedstyret i NIF om at
Alpingruppen fristilles fra NIF for å starte eget idrettslag. Alpingruppen får med
seg utstyret som de i dag benytter for virksomheten i bakken, slik som
preppemaskin, skitrekk, snøkanoner, snøscooter, barneskitrekk, klubbhuset i
bakken og utstyr rundt alpinanlegget. Ut over dette skal det ikke være
godtgjørelser mellom partene, men Alpingruppa skal bidra til at alle økonomiske
forhold knyttet til tidligere drift avsluttes på en ryddig måte pr
uttredelsestidspunkt, også regnskapet for inneværende år.
Det nye idrettslaget forplikter seg til ikke å drive konkurrerende aktivitet ei heller
slå seg sammen med idrettsklubber som har konkurrerende aktiviteter med
Nordstrand IF. I avtalen som lages i forbindelse med fristillelsen, vil det bli avtalt
en konvensjonalbot for brudd på dette.

Generalforsamlingen ytret ønske om at det i avtalen som skrives i forbindelse med
gjeldene sak presiseres hvem, hva og hvor avtalen gjelder.
Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at Alpingruppen fristilles fra NIF på vilkår
beskrevet ovenfor, og HS får generalforsamlingens fullmakt til å fremforhandle en
skriftlig avtale. Foreningens vedtekter må tilpasses i henhold til vedtaket og
bringes opp for særskilt behandling på neste generalforsamling.

7. Fastsettelse av medlemskontingent for år 2013
Det ble foreslått at kontingentsatsene for 2013 blir uforandret fra 2012:
Alle aktive medlemmer
Allsport, kurs, funksjonær, støttemedlemmer
Rabattordning for familie/husstand

kr
kr
kr

1.000
500
2.000

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
8. Budsjett for år 2013
Styrets forslag til budsjett fordelt på gruppene ble gjennomgått. Det ble foreslått
at det fremlagte budsjettet godkjennes som budsjett for år 2013, men styret må
korrigere fremlagt budsjett i henhold til vedtak gjort under sak 6, der
Alpingruppen går ut av NIF.
Vedtak: Godkjent.
9. Hedersbevisninger
Presentert av ordensutvalgets leder, Sten Christian Hansen.
Følgende personer ble foreslått tildelt foreningens Plakett:
Henrik Eriksen (BSK/NIF)

Kaja Giltvedt (Allsport)

Følgende personer ble foreslått tildelt foreningens Bronsemerke:
Trond Erik Høgvall (Fotball)

Monica Toften (Fotball)

Øystein Siggerud (Fotball)

Michael Jacobs (Fotball)

Vedtak: Utmerkelsene ble vedtatt ved akklamasjon.

10. Valg
Følgende ble foreslått som nye medlemmer av
idrettsforeningens styrer:

År 2013 - 2014
Verv

Nyvalg
Navn

Status

Leder

Robert Hagen

1 år

Nestleder

Tron Mathisen

1 år

Styremedlem

Kjersti Aase

1 år igjen

Styremedlem

Bente Pettersen

2 år

Styremedlem

Carina Amundsen

2 år

Styremedlem

Ine Andresen

2 år

Styremedlem

Frode Kjeldsen

2 år

Hovedstyret

Gruppestyrenes ledere trer inn i Hovedstyret i kraft av sitt lederverv
Styremedlem, leder Fotballgruppa

Thor Einar Andersen

Styremedlem, leder Håndballgruppa

Bjørn Engen

Styremedlem, leder Allsportgruppa

Christian Johansen

Styremedlem, leder Nordstrand Damer Elite

Magne Harald Jakobsen

Varamedlem til styret

Kristine Wessel

Varamedlem til styret

Therese Rilang

Kontrollkomité
Kontrollkomitémedlem

Tom Nilsen

Kontrollkomitémedlem

Ottar Vogt

Vararepresentanter:
Det ble foreslått at styret får fullmakt til å utpeke 2 varamedlemmer til
kontrollkomitéen.
Ordensutvalget:
Medlem

Sten Christian Hansen

Medlem

Mai Britt Smith

Medlem

Morten Falch

Valgkomité:
Valgkomitémedlem

Erik Dahl

Valgkomitémedlem

Even Heljesen

Representantskapet:
Leder

Rolf Nyhus

Medlem

Ottar Vogt

Medlem

Sten Christian Hansen

Medlem

Janne Osmo Eriksen

Medlem

Morten Falch

Medlem

Brynjulf Lynes

Medlem

Camilla Røyne

Medlem

Sonja Billington

Medlem

Terje Rustad

Medlem

Randi Gustad

Medlem

Gunnar Tverrdal

Medlem

Bjarne Guderud

Medlem

Terje Hall Torgersen

Medlem

Åse Risberg

Medlem

Ole Jørgen Karlsen

Medlem

Sven Scheldrup Mathiesen

Tom Henning Øvrebø ble foreslått ut av representantskapet, mens Terje Rustad
ble foreslått inn i representantskapet. Mai Britt Smith gikk ut av
representantskapet da hun gikk inn som Hovedstyremedlem i 2012.
Styret kan ta inn to ungdomsrepresentanter i styret
-

Må være fylt 15 år
Observatør til hovedstyret
En person av hvert kjønn

Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon.

* Valg av revisor
Hovedstyret foreslår at foreningen bytter revisor og foreslår følgende:
Styret får generalforsamlingens fullmakt til å engasjere ny revisor for
Nordstrand Idrettsforening.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møte ble hevet kl. 21.15

Ørnulf Jahr/s/
Møteleder

Ole Magnus Skisland/s/
Referent

Monica Toften/s/
Protokollvitne

Heidi Sundal/s/
Protokollvitne

