
Referat årsmøte 2/2-17 
 

Den 2. februar 2017 ble det holdt årsmøte i Kolvereid idrettslag håndballgruppa i Kilbua. 

Til stede: Andreas Marø, Gjertrud Olsen, Tone Sund, Evy-Line Waagø, Elisabeth Mo, Kjell Ove 

Skillingsås og Margaret Hammer.  

1. Godkjent saksliste og ønsker om eventuelle saker.  

2. Evy-Line referent og Gjertrud møteleder.  

3. Protokoll: Elisabet og Kjell Ove. 

4. Årsmeldinga viser at vi har mistet en del spillere i mini- og 12årsklassen. Turn startet opp 

tidlig på høsten, og en del barn begynte der. En idé å starte tidligere med håndball, da det ble 

en veldig sein start sesongen 2016/2017. Trenere og spillere savner målvaktstrening, da 

dette ikke har vært organisert denne sesongen. Vi har fått et utstyrsrom i hallen, som vi har 

innredet med utstyr som trenere og spillere har etterlyst.  

5. Regnskap og budsjett: Dette regnskapet er for et år og tre måneder på grunn av at årsmøtet 

ble utsatt noen måneder. Underskudd: 65 823 kr. Det har blitt brukt mye mer penger på buss 

i år enn tidligere. Fra forrige sesong hang det igjen 30 000 kr på halleie, så den har gått på 

dette budsjettet. Brukt en del på materiell og utstyr i forbindelse med utstyrsrommet.  Står 

40.000 på dopapir, dette må selges ut. En del spillere som ikke har betalt medlemskontingent  

6. Eventuelle saker: 

- Treningstider: Forandring på treningstider til neste sesong.  

- Vedtatt å heve medlemskontingenten: 1300 kr for senior, 1000 kr for 16-årsklassen, 900  

kr for 14- årsklassen, 850 kr for 12-årsklassen, 650 kr for 10-årsklassen, 500 kr for mini og 

250 kr for veteran.  

- Arrangements komite: Gjertrud (kasserer) har hatt ansvaret for arrangementene i hallen. 

Dette får økonomigruppa og lagledere ansvaret for. Årsmøtet bemyndiger styret til å 

utarbeide instruks for hva denne komiteen har som arbeidsoppgaver.   

- Søke hovedlaget om 60 000 kr fra tippemidlene til lagene som skal på cup og sluttspill. 

Lag som skal på cup: Styret dekker buss og påmelding. Egenandel buss: 300 kr. 

7. Valg:  

Leder: Evy-Line (1 år)  

Kasserer; Gjertrud (1 år) 

Sekretær: Anette Øie Johansen (2 år) 

Styremedlem: Margareth Hammer (2 år) 

Vara 1: Marø (2 år) 

Vara 2: Tone Sund (2 år) 

 

Økonomi: 

Anita Kjekshus (2 år) 

Amund Kiil (2 år) 

Pål Tangen (2 år) 

Bente Ramfjord (1 år) 

Kjell Stokland (1 år) 

Hanne Heimsvik (1 år) 

 

Valgkomiteen 



Hege Bakken (2 år) 

Tone Iren Eide (2 år) 

Kjell Ove Skillingsås (1 år) 

 

 


