Bø idrettslag årsmøte referat.
Årsmøte ble avholdt 24/03-19 kl 18.00
Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete - Godkjent
Sak 2: Godkjenne innkallingen - Godkjent
Sak 3: Godkjenne saklisten - Godkjent
Sak 4: Godkjenne forretningsorden – Godkjent med anmerking på mangel på
vlagkomitens forslagsliste til valg ikke var kommen inn til rett tidsfrist.
Sak 5: Velge dirigent – Morten Rønningen
Sak 6: Velge referent – Lill Therese Solsem
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen – Sigrunn Solsem og Bjørn
Paulsen.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Forslag til vedtak: årsberetninga godkjennes.
Vedtak: Godkjennes med tillegg: Det var en deltager fra Bø IL som deltok i skirenn i
Alsvåg. Tok en andreplass i skirennet. Mina Godvik.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Forslag til vedtak: regnskapet godkjennes.
Vedtak: Godkjennes med ønske at på neste årsmøte er regnskapsfører tilgjengelig for
evt spørsmål til regnskapet.
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1: Bø idrettslag søker om opptak i Norges Amerikanske Idretters Forbund, gren
disksport.
10.2: Bø idrettslag søker om opptak i Norges Luftsportforbund, gren modellfly.

Forslag til vedtak: Bø idrettslag søker om medlemskap nevnt i 10.1 og 10.2 Enstemmig
vedtatt
10.3: Samarbeidsavtale med Sport1-Sortland.
Forslag til vedtak: Bø idrettslag inngår samarbeid med Sport1-Sortland fra dags dato til
31.12.2023, jamfør framlagt forslag til samarbeidsavtale. Avtalen ble enstemmig vedtatt.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Forslag til vedtak: medlemskontingenten videreføres som 100 kr per medlem.
Godkjent som den er.
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
Forslag til vedtak:gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette hver sin gruppes
treningsavgift.
Vedtak: Styret fastsetter treningsavgiftene.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Forslag til vedtak: budsjettet vedtas som forelagt.
Vedtak: Det godkjennes med at det legges inn en post for diverse utgifter på sum â
30.000.Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Forslag til vedtak:Bø idrettslag skal ha følgende organisasjonsplan: hovedstyre for Bø
IL, turngruppe, volleyballgruppe, friidrettsgruppe, lysløype/skigruppe, bane og
anleggsgruppe, diskgolfgruppe, speed-dronegruppe og Vetten Opp komité. Gruppene
rapporterer til styret via sin kontaktperson i styret.Styret oppnevner kontaktpersoner i
styret som holder kontakten med de ulike gruppene. Ett styremedlem kan godt være
kontaktperson for flere grupper. Godkjent

Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1

Styreleder

Valgkomiteens forslag: Bjørn Paulsen. Enstemmig valgt

15.2

Nestleder

Valgkomiteens forslag: Geir Strand, Enstemmig valgt

15.3

Øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens forslag: Monika Godvik. Enstemmig valgt

15.4

Varamedlemmer

Valgkomiteens forslag: Robert Larsen, Fred Hansen og Brent Gooding. Enstemmig
vedtatt

15.5

To revisorer

Valgkomiteens forslag:
Frode Josefsen og Julie Sæther

15.6
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Forslag til vedtak: styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Enstemmig vedtatt

15.7

Leder av valgkomiteen

Styrets forslag: Veronica Rabben Pedersen Enstemmig valgt
15.8

Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Styrets forslag: Odd Ivar Kristensen og Morten Rønningen
Valg komitense forslag: Per Strand og Ivan Andreassen. Valgt med 4 stemmer.
15.9
Varamedlem til valgkomiteen
Styrets forslag: Espen Strand. Enstemmig valgt.

Protokollen er ført av Referent
Lill Therese Solsem
_________________
Referent

Steine 28/3-19

__________________
Sigrunn Solsem

___________________
Bjørn Paulsen

