PROTOKOLL
Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening
Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30
Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
Styreleder ønsket velkommen.
Det ble gjennomført 1.minutts stillhet for Jan Petter Nyhus og Sten Christian
Hansen som har gått bort siden forrige Generalforsamling.

2. Godkjennelse av stemmeberettigete
Det ble foreslått at oppsatt liste over fremmøtte brukes som bevis for den
enkeltes deltakelse på årsmøtet. Til sammen 29 stemmeberettigede medlemmer
tegnet seg på listen.
Vedtak: Godkjent

3. 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

4. Valg av ordstyrer, 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: Rolf Nyhus og Kristian
Rosenberg
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

5. Styrets beretning for 2013
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.
Vedtak: Tatt til etterretning

6. Foreningens regnskap og revisjon for år 2013
Det ble henvist til både revisorsberetningen og kontrollkomiteens beretning som
var gjort tilgjengelig samtidig med at innkallingen til årsmøtet ble lagt ut.
Regnskapet for år 2013 ble gjennomgått. Revisor har avgitt revisjonsberetning for
hele idrettsforeningen, og det er påpekt mangel ved rutiner for
kontantomsetning.
-

Det ble kommentert at hovedforskjellen fra 2012 er varekostnaden som er
redusert med nesten kr. 4 millioner.
o Dette ble kommentert av styreleder, og baseres på kostnader fra
tidligere år som ikke var gjort opp.

Vedtak: Revidert regnskap for 2013 med disposisjoner ble godkjent. Overskuddet
på kr 1.475.727 overføres egenkapitalen hvor kr 421.425 går til å dekke tidligere
års udekket underskudd, og resterende kr 1.054.302 overføres fremtidig drift.

7. Fastsettelse av medlemskontingent for år 2014
Det ble foreslått at kontingentsatsene for 2014 blir uforandret:
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 2014
Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble foreslått at det fremlagte
budsjettet godkjennes som budsjett for år 2014. Det ble stilt spørsmål om
nedgangen i driftsinntekter sammenliknet med 2013.
o Dette skyldes utskillelse av Alpingruppen, og banedriften.
Vedtak: Budsjettet for 2014 ble godkjent.

9. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag til dette punktet.
Vedtak: Tatt til etterretning.

10. Hedersbevisninger
Presentert av ordensutvalgets fungerende leder, Morten Falch.
Følgende personer ble foreslått tildelt foreningens Bronsemerke:
Bente Holth (fotball)

Bjørn Rudjord (fotball)

David Aarstein (fotball)

Gunnar Flaten (fotball)

Ola Hobber Nilsen (fotball)

Carl Harald Krystad (fotball)

Følgende person ble foreslått tildelt foreningens Sølvmerke:
Christian H. Johansen (allsport)
I tillegg ble Jan Petter Nyhus (fotball) tildelt Æresmedlemskap i foreningen
tidligere i år.
Vedtak: Utmerkelsene ble vedtatt ved akklamasjon.
«Påsan-prisen» ble for første gang utdelt ved årets Generalforsamling. Denne
prisen tildeles en som entusiastisk og engasjert har utført ekstraordinært arbeid
for klubbens fellesskap gjennom flere år!
Årets vinner: Janne Osmo Eriksen
Begrunnelse: Hun har vært med i en årrekke, både som utøver selv, og ikke minst
som web-ansvarlig og primusmotor for hjemmesiden. Vedkommende har bidratt i
alle grupper med utforming og innhold til hjemmesiden, samt «flyers», plakater
og annet materiell i forbindelse med arrangementer og liknende som skjer i NIF.
Har også tatt på seg jobben som ansvarlig for oppgradering av hjemmesiden
denne våren.

11. Valg
Følgende ble foreslått som nye medlemmer av idrettsforeningens styrer:
År 2014 - 2015
Verv
Hovedstyret

Navn

Nyvalg
Status

Leder

Robert Hagen

1 år

Nestleder

Tron Mathisen

1 år

Styremedlem

Frode Kjeldsen

1 år igjen

Styremedlem

Bente Pettersen

1 år igjen

Styremedlem

Carina Amundsen

1 år igjen

Styremedlem

Christian Johansen

2 år

Styremedlem

David Aarstein

2 år

Vara

Kristine Wessel

1 år

Vara

Anders Bakken

1 år

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

Thor Einar Andersen

Styremedlem, leder Håndballgruppa

Jan Knoph

Styremedlem, leder Allsportgruppa

Espen Erikstad

Styremedlem, leder NDE AS

Magne Harald Jakobsen

Kontrollkomité
Kontrollkomitémedlem

Kjersti Aase

Kontrollkomitémedlem

Øystein Siggerud

Vara:
Vara:

Foreslått at styret får fullmakt til å
utpeke 2 vara til kontrollkomitéen.
Ordensutvalget:
Medlem

Morten Falch

Medlem

Mai Britt Smith

Medlem

Oddbjørn Brevik

Valgkomité:
Valgkomitémedlem

Erik Dahl

Valgkomitémedlem

Even Heljesen

Representantskapet:
Leder

Rolf Nyhus

Medlem

Ottar Vogt

Medlem

Sven Scheldrup Mathiesen

Medlem

Janne Osmo Eriksen

Medlem

Morten Falch

Medlem

Brynjulf Lynes

Medlem

Camilla Røyne

Medlem

Sonja Billington

Medlem

Terje Rustad

Medlem

Ole Jørgen Karlsen

Medlem

Gunnar Tverrdal

Medlem

Bjarne Guderud

Medlem

Terje Hall Torgersen

Medlem

Åse Risberg

Representantskapet ble foreslått
selvkonstituerende.

Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon.

Møte ble hevet kl. 20.35

Ørnulf Jahr/s/
Møteleder

Ole Magnus Skisland/s/
Referent

Rolf Nyhus/s/
Protokollvitne

Kristian Rosenberg/s/
Protokollvitne

