Referat Årsmøte 2021 – JIL Trondheim
15.juni 2021
Marienborg kantine kl 18.00

Oppmøte:
Styret: Berit Bårdstu, Børge Lein, Ingrid Riaunet + Unni Martinsen (Møteleder)
Medlemmer: Bjørn Snerting (*), Harry Sollie(*), Trygve Gisvold(*), Heidi Meyer Midthun, Thomas
Lillevestre, Agnes Frøseth, Andreas Skjefte, Joachim Moholdt

1 Åpning
Velkommen v/Styreleder

2 Konstituering:
Møteleder: Unni Martinsen
Sekretær: Ingrid Riaunet
2 stk til å signere protokoll: Agnes Frøseth, Joachim Moholdt
✓ Årsmøtet godkjenner at møtet er lovlig satt; innkalling og sakliste godkjent

3 Beretninger:
Leder lest opp beretning for laget og gjennomgått hvert utvalg.
✓ Beretninger godkjent av årsmøtet.
Kommentarer:
- det må være muligheter til å få markedsført seg litt på Banenettet i Bane NOR for å appellere til
flere spesielt her i regionen.
- Kan det være mulig å bruke en annen hjemmesideleverandør?
- Finnes det støtte/refusjonsordninger laget kan søke på?
- slik det er i dag er det vanskelig å finne info om lagets aktivitet

4 og 5: Regnskap og budsjett:
Inntekter: kontingent og grasrotandelen samt litt fra brusautomater
Utgifter: kretskontingent og premier
Resultat: et lite overskudd på kr 4523,Budsjetterer med lavere antall medlemmer i 2021 og dertil inntekter og kostnader – budsjettert i 0,Kommentarer: feil i årstall på fremstilling av regnskap/budsjett – budsjettkolonne gjelder for 2021.
Budsjett for lisens til Volleyball mangler – budsjett rettes dertil med kr 8000 som utgift.
Revisorberetning: Magne Gjønnes: anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskap for 2020

✓ Regnskapet og budsjett for 2020/2021 er godkjent av årsmøtet med kommentarer

6 Vedtektsendringer:
Ingen innkomne for året.

7 Innkomne forslag:
Det foreslås fra Styret at Årsmøtet godkjenner en økt refusjonsgrense for startkontingent fra kr 800,til kr 1000,- så langt økonomien tillater det i laget.
→Årsmøtet godkjenner forslaget
Det foreslås fra Styret at Årsmøtet godkjenner innkjøp av trenings/løpeskjorte til alle medlemmer og
som innmeldingsgave til nye medlemmer. Nytt styre må sørge for prissjekk, farge og behov for type
klær evt om det er annet som er mer hensiktsmessig.
→ Årsmøtet godkjenner forslaget
Det foreslås av styret at Årsmøtet godkjenner utnevnelse av nytt æresmedlem: John Ivar Mogseth
→ Årsmøtet godkjenner forslaget og vi gratulerer det nye æresmedlemmet

8 Lovbestemt valg
Valgkomiteens innstilling utdelt.
Kommentarer:
-

Leder tar gjenvalg for 2 år
Sekretær er på valg for 1 år – korrigering ut ifra Valgkomiteen
Kasserer på valg for 2 år

-

-

Utvalgsleder foreslått for Orientering har gitt beskjed om at hun ønsker ikke å fortsette
vervet – det har heller ikke vært aktivitet fra jernbanens medlemmer og det foreslås at
utvalget legges på is en periode til interessen melder seg eller at det fremskaffes ny leder
som er ansatt i Bane NOR som har den største medlemsmassen
Utvalgsledere i de resterende utvalg velges enstemmig

Valgkomité:
→Årsmøtet vedtar at styret får frihet til å finne kandidater til ny valgkomite: Per Erling Myhre og
Andreas Skjefte

✓ Valgkomiteens innstilling godkjennes enstemmig av årsmøtet med kommentarer

9 Avslutning
Leder takker for deltagelse og oppmøte, møtet avsluttet med kaffe og noe å bite samt
hyggelig prat mellom gamle kjente og kolleger.

Møtet avsluttet 19.30.
Jeg bekrefter at referatet er korrekt:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………

Agnes Frøseth

Joachim Moholdt

