Protokoll fra årsmøte i Røros idrettslag,
håndballgruppa
Årsmøtet ble avholdt på Teams 15.02.2021 kl.18.00-20.00
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som
styret
anså for stemmeberettigede.
Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 11

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen, enstemmig vedtatt.
Sak 3 Godkjenning av saksliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende saksliste, enstemmig vedtatt.
-

Godkjenning av de stemmeberettigede
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av saksliste
Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokoll
Behandling av årsberetning for 2020
Behandling av regnskap for 2020
Fastsette treningsavgift for 2021/2022
Gjennomgang og vedtakelse av budsjett for 2021
Valg

Sak 4 Valg av dirigent
Roger Gravseth ble valgt av årsmøtet.
Sak 5 Valg av referent
Styret foreslo Ingrid Mølmann som referent, dette ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 6 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Eivind Rian og Samareh Granqvist ble foreslått, og årsmøtet godkjente disse to.
Sak 7 Behandling av håndballgruppas årsberetning
Styret fremla forslag til årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente denne

Sak 8 Behandling av håndballgruppas regnskap i revidert stand
Styret fremla håndballgruppas regnskap for 2020, der det bl.a. fremkom at flere tapte
inntekter er refundert pga korona-midler .
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 9 Fastsette treningsavgift for sesongen 2021-2022
Pga god likviditet ønsker styret å la treningsavgiftene fortsatt være som de er.
Årsmøte vedtok ingen forandring av treningsavgift.
Forslag til sak på neste årsmøte:
-Unge trenere, som er aktive utøvere selv, må også betale treningsavgift. Disse får godtgjøring.
-Barn til trenere og lagledere slipper å betale treningsavgift, uansett hvor mange
lagledere/trenere det er på et lag (dette gjelder ikke cuper)
-Lønnede trenere skal betale for sine barn.
-Andre regler gjelder for reisecup, da vil det være mer begrenset hvor mange som slipper å
betale for cupen.

Sak 10 Vedta håndballgruppas budsjett 2021
Styret ved kasserer fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Det er budsjettert med en fullskala-cup for 2021, og det er tatt høyde for at det blir et
“normalår” innen flere av postene. Det er vanskelig å lage budsjett når det er så usikkert
om hvorvidt cupen og annet kan gjennomføres som normalt, men årsmøtet støtter
forslaget med å tenke “normalår”.
Forslaget var et budsjettert overskudd på kr. 255 000 i driftsresultat.
Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Sak 11 Valg v/ valgkomiteen ført an ved Øyvind Unsgård
11.1 Valg
Styreleder:
Valgkomiteen foreslo Roger Gravseth som styreleder for 1 år til, og det ble godkjent av
årsmøtet.
Valgkomiteen foreslo:
- Jørgen Ryttervold som materialforvalter
-Monica Engan som sekretær
-Torunn S. Engan som dommerkontakt
I tillegg velges sportslig leder inn som fast styremedlem, Ingunn Holøymoen
Dette godkjennes av årsmøtet.
Nytt styre:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Dommerkontakt
Materialforvalter
Sportslig leder

Roger Gravseth
Ingrid Bendixvold
Ståle Kroken
Monica Engan
Torunn S. Engan
Jørgen Ryttervoll
Ingunn Holøymoen

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

11.4 Valg av ny valgkomite:
Valgkomiteen foreslo Vivian Haugom, Ingrid Mølmann og Olav Engesvold.
Dette vedtas av årsmøtet.
11.5 Valg av representanter til arr.komiteen:
Emil Lien, Marianne Sandnes Nyborg sitter ett år til
Anne Lise Skancke og Bjørn Aunmo skal erstattes.
*Det undersøkes også om det er avklart om noen sitter i Martnaskomiteen til neste år.
11.06 Valg av sportslig:
Ingunn Holøymoen, ett år til, leder for sportslig i tillegg til fast styremedlem
Kenneth Sigvartsen, to år
Wencke Wisth, to år
Marianne Hellandsjø, to år
Susanne Wæraas, to år

Røros 15.februar 2021
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