
Referat frå Årsmøte i Oppstryn Idrettslag 27.02.2019 
Det møtte 16 personar inkludert styre. Møte vart halde i kjellaren på Oppstryn Idrettshus.  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent.  

2. Val av ordstyrar, skrivar og to personar til å underskrive protokollen 
Sitjande leiar vart einstemmig vald som møteleiar. 

Etter litt fram og tilbake enda det med at kasserar vart vald til skrivar.  

Gunn Sørum og Kari Ann Kirkeeide var samrøystes valde.  

 

3. Årsmeldingar 

Årsmelding frå hovudstyret:  

Leiar les opp årsmeldinga frå hovudstyret. Denne vart godkjend utan kommentarar.  

 

Årsmelding frå Idrettshuset: 

Asbjørn les opp årsmeldinga frå Idrettshuset. Han minnast Ingvar Mork som har gjort ein god innsats 

for Idrettshuset i fleire år. Ingvar vart heidra med eit minutts stillheit.  

Det vart kommentert at det var avvik i teksten der det ein stad står at det er ingen sponsorar dette 

året, ein annan stad takkar ein sponsorane. Asbjørn forklarte dette med at det var 3-årsavtalar med 

sponsorane, og ingen nye avtalar var inngått i 2018. Det vart og kommentert at det stod «føresette» i 

samband med minnegåva etter Ingvar Mork. Dette vert endra til «etterletne». Kjøp av tilleggsareal og 

kva som er kjøpt vart og forklart av Asbjørn etter spørsmål frå salen. I årsmeldinga stod og at det var 

kjøpt ny varmepumpe til leilegheita. Gunnar lurte på om det var kjøpt ny som at det hadde vore ei 

gammal, eller om dette var ein ny installasjon. Asbjørn stadfesta det siste.  

Årsmelding frå skigruppa: 

Edvard les opp årsmeldinga frå skigruppa. Det vart kommentert at mottekne midlar frå kommunen 

var på kr 35.000;-, ikkje 25.000;- som det står i årsmeldinga. Dette blir retta.  

Årsmeldinga vart godkjend.  

Årsmelding frå friidrett: 

John Magne les opp årmeldinga frå friidrett. Det  vart kommentert at det ikkje har vore seriestemner 

i 2018, men det har vore Strynehalleikar. Dette vert oppdatert i årsmeldinga. Årsmeldinga vart 

godkjend.  

 

Årsmelding frå barneidrett:  

Kari Ann les opp årsmeldinga frå barneidrett. Godkjend utan kommentarar. 

 

Årsmelding frå fjelltrimmen: 

Mons Rune les opp årsmeldinga frå fjelltrimmen. Det vart stilt spørsmål i høve til Georeg (registere 

poeng via app) og om dette fungerte. Det vart stadfesta at det gjer, og er ei god løysing for dei mest 

avsidesliggande plassane. Det vart og stilt spørsmål om OIL skal halde fram med å ha bøker liggande 

ute, noko som også vart stadfesta. Det var særleg med tanke på Segestad der ein kan vise til antal 

vitjingar når ein t.d. skal søke om midlar. Årsmeldinga vart godkjend.  

 

 



Årsmelding frå fotball: 

Thomas les opp årsmeldinga frå fotballgruppa. Årsmeldinga vart godkjend utan kommentar.  

 

Årsmmelding frå økonomi: 

Laila les opp årsmeldinga frå økonomi. Årsmeldinga vart godkjend utan kommentarar.  

 

Det vart på generelt grunnlag påpeika at det ikkje var printa ut nok årsmeldingar til alle som var til 

stades, slik at det var vanskeleg å følgje med og gje kommentarar/tilbakemeldingar. Dette må styret 

sørge for å ha på plass neste år.  

 

4. Rekneskap 

Rekneskap frå Idrettshuset 

Asbjørn klargjer rundt rekneskapen: inntektene er gode grunna basisballintekter frå hausten 2017, 

samt at Hjelleklang har betalt leige for både 2017/2018. Utgiftene er store grunna kjøp av 

tilleggsareal der det kom på ein del gebyr, samt kjøp av varmepumpe. Begge deler sjåast på som ei 

investering.  

Rekneskapen vart godkjend.  

 

Rekneskap frå hovudlaget 

Igjen vert det kommentert få oppkopierte utgåver, så det er vanskeleg å setje seg inn i rekneskapen 
uten å sjå tala på papiret. Det er noko uklart i høve til momskompensasjon, i rekneskapen er det vist 
til dette, men OIL har fått melding om at det var feil i søknaden og at vi ikkje fekk 
momskompensasjon dette året.  

Det var stilt spørsmål til kva dommarbøter er, det er altså ei avgift til fotballkrinsen fordi OIL ikkje har 
eigen dommar.  

Trakkamaskina vart og diskutert, dette er ein stor utgiftspost og det vart drodla rundt korleis ein 
skulle løyse dette framover. Det kan vere mogeleg å søke om midlar ulike stader, kronerulling på 
facebook osb. Uansett må ein sjå på ei løysing på sikt.  

Inntektene frå symjing er lave og leiga av symjehallen er høg, så styret må ta med seg vidare om 
prisen skal aukast.  

Det er og vanskeleg å få skikkeleg oversikt over rekneskapen på kort tid i eit årsmøte, så neste år bør 
ein kunne lage ei enklare samanstilling i tillegg.   

Rekneskapen vart godkjend.   

5. Innkomne saker 
I møteinnkallinga er det ikkje vist til innkomne saker, likevel la leiar fram ei sak på årsmøtet. Dette 

vart påpeika, formelt skal innkomne saker stå i innkallinga.  

Saka det gjeld er det same som i fjor, altså oppretting av ei trimgruppe. OIL og Oppstryn Idrettshus 

har fått til ei avtale der OIL opprettar ei trimgruppe som er ansvarleg for fellestreningar i OIH. 

Asbjørn kommenterte med at dette vil gje eit meir «totalt» idrettslag, og ikkje deling mellom OIL og 

OIH på same måte som før. Dette betyr og at OIH ikkje lenger vil motta del av kulturmidlar frå OIL.  



Tanken med ei trimgruppe er å få samla symjing, fjelltrim og idrettshustreningar under ei gruppe. 

Dette for å minske antall grupper, men samstundes at alle desse mindre undergruppene no får ein 

representant i styret.  

Det vart vedteke å opprette ei trimgruppe.   

6. Medlemskontingent 
Det har tidlegare år kome innspel om at OIL er altfor seint ute med å ta inn medlemskontingent. I 

2019 har medlemskontingent blitt selt før årsmøtet. I tillegg vil det vere mogeleg å kjøpe 

medlemskontingeng på basaren.  

Same kontingent som i fjor vart vedteke:  

Barn opp til 17 år:  kr 100;- 

Vaksne:   kr 150;- 

Pensjonistar:   kr 100;- 

Aktive:    kr 400;- 

 

7. Budsjett 
Budsjett frå Idrettshuset: 

Budsjettet vart godkjent.  

 

Budsjett frå hovudlaget: 

Budsjettet vart godkjent.  

 

8. Val av nytt styre 

8.1. Leiar/nestleiar 
Ingar Hjelle vart samrøystes vald til ny leiar. Merethe Strand Guddal held fram som nestleiar. 

8.2. Kasserar 
Laila Sæbø vart attvald som kasserar  

8.3. Styremedlem 
I OIL er styret sett saman av leiar, nestleiar, kasserar og leiar frå trimgruppa, skigruppa, 

barneidrett og friidrett.  

8.4. Leiar og nestleiar i trimgruppa 
Emma Hjelle vart vald som leiar i trimgruppa, Tine Camilla Rosenvinge er nestleiar. Mons Rune 

Guddal held fram som leiar for fjelltrimmen, og Gunn Sørum som leiar for symjing.  

8.5. Leiar skigruppa 
Edvard Aarnes takkar for seg som leiar etter mange år i skigruppa, og Daniel Skåre tek over 

vervet.  

8.6. Leiar barneidrett 
Kari Ann Kirkeeide er attvald som leiar for barneidrett.  

8.7. Leiar banenemnd 
Lars Guddal er attvald som leiar for banenemnda. 

8.8. Revisor 
Amund Mork og Beate Glomnes er attvalde som revisorar.  

8.9. Valkomite 
Ny valnemnd er Per Ivar Skåre, Anita Erdal Aahjem og Dorthea Greidung.  



Oversikt over samtlige grupper og innvalde vert offentleggjort på heimesida til OIL.  

 

 

Årsmøte avslutta ca 22:30. Leiar takka for seg, og takka for frammøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Sæbø, Hjelledalen 20.03.2019 

-referent 

 

 

Gunn Sørum sign.     Kari Ann Kirkeeide sign.  

 

____________________   ___________________________  

 

 

 

  

 

   


