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Godki enme de stemmeberettigete.
De som var stemmeberettigete ble identifisert. Det var 6 stemmeberettigede utover

styremedlemmene.

Godkienne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
lnnkallingen ble godkjent.

Saksliste godkjent

Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive
protokollen.
Rune Hoset ble valgt til dirigent

Linda Jansen ble valgt til referent.

Øystein Syrrist og Glenn Rimmereide ble valgt til å underskrive protokollen

Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
Årsberetning ble presentert og godkjent. Kommentar vedr at utøvere bytter klubb. Det er ikke

urovekkende mange som slutter, de som har gjort det har hatt naturlige grunner.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Årsregnskapet for 2015 og revisors ble presentert og godkjent, med kommentar:

Kontogruppene er endret fra 2O!4 til 2015.

Stevner er nettoført, dvs at kostnader minus inntekter er førl, ikke kostnader på en post og inntekt
på en post. Det blir stilt spørsmål om dette er riktig, dette blir sjekket en gang til av Hilde Kari.

Behandle eventuelt innkomne forslag og saker.
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

r lr
'$\)

.,\$-



Vedta ny lovnorm fra Norges ldrettsforbund
Endringer fra gammel til ny lovnorm ble presentert. Det var ingen innsigelser og ny lovnorm ble

vedtatt.

Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller
gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens
aktivitet.
Det ble besluttet å holde medlemskontingenten uendret på 100,-. Treningsavgiften holdes uendret,

men styret gis fullmakt til å endre denne før neste årsmøte dersom det er behov.

Vedta idrettslagets budsi ett.
Budsjett 2015 ble presentert og godkjent med kommentar:

Konto 3100 og konto 4230 hva er dette? Hilde Kari sjekker dette.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Gjennomgang av de organer USS består av og hvordan disse henger sammen.

Foreta følgende valg:

Leder og nestleder
Linda Jansen ble valgt til leder og Rune Hoseth ble valgt til nestleder.

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
Kasserer: HildeKariDahl(gjenvalg)

Medlem: Harald Hammerseth (ny)

Medlem: Hege Bergsløkken (ny)

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasionsplan, if. pkt. 9

Revisor: Styret gis fullmakt til å finne revisor(er) for 2015

Utvalg/m6ter: Styret gis fullmakt til å peke ut representanter fra USS

Valgkomite: FAU

Kløfta 06.04.L6 2OLG
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