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Protokoll Årsmøte Sørreisa O-lag 

Sak nr: 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.  

a. 9 stk 

− Arvid Johansen (Teams) 

− Hans-Martin Vaeng (Teams) 

− Jon Helge Vaeng  

− Ragnvald Barkli 

− Helene Aspevoll 

− Eli Blomseth Helgesen  

− Ivar Arnt Helgesen 

− Stine-Mari Gabrielsen 

− Anne-Kari Bakkland (Teams) 

 

2. Valg av møteleder.  

a. Jon Helge Vaeng 

 

3. Valg av en person til å skrive protokoll fra årsmøtet. 

a. Stine-Mari Gabrielsen 

 

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 

a. Ragnvald Barkli og Eli Blomseth Helgesen 

 

5. Godkjenning av innkalling.  

a. Godkjent, ingen merknader. 

 

6. Godkjenning av sakliste.  

a. Godkjent. 

 

7. Godkjenning av forretningsorden. 

a. Godkjent. 

 

8. Behandling av o-lagets årsberetning. 

a. Gjennomgang av årsberetningen i plenum muntlig og digitalt. 

Ingen kommentarer. Årsberetningen vedtatt. 

 

9. Behandling av o-lagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets og revisors 

beretning. 

a. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor post 3460 Tilskudd fra NOF var så høy. 

− Posten inkluderer penger som skulle vært utbetalt til Ivar Helgesen for oppdatering 

av skolekart.  

− Helene foreslår at styret går gjennom søknaden og utbetaler det til Ivar det 

som han har krav på for jobben han har gjort. Årsmøtet er enig.  

b. Regnskapet og økonomisk beretning godkjennes av årsmøtet med overnevnt innvending 

(punkt 9.a.).  
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c. Kontrollutvalgets og revisors beretning godkjennes av årsmøtet. 

 

10. Behandling av forslag og saker: 

a. Vedta instruks for kontrollutvalget 

− Kontrollutvalgets instruks vedtatt av årsmøtet. 

 

11. Fastsetting av medlemskontingent 

a. Årsmøtet vedtar styrets forslag om å ikke endre medlemskontingenten.  

 

12. Vedtak av budsjett. 

a. Innspill til å budsjettere en utgiftspost på post 7005 Jubileum fra 0 til 20 000 kr.  

For å få til ett forsinket 50 års jubileum (20 000 i underskudd). 

b. Årsmøtet vedtar budsjetter med overnevnt innspill (punkt. 12.a.). 

 

13. Gjennomføring av valg: 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

− Valgkomiteens innstilling og forslag godkjennes og vedtas av årsmøtet: 

• Leder Jon Helge Vaeng For 1 år 
• Styremedlem Hans Martin Vaeng (For 2 år)  

                     
• Nestleder Anne Kari Bakkland (Ikke på valg, dvs 1 år til)  
• Styremedlem Arvid Johansen (Ikke på valg, dvs 1 år til) 
• Styremedlem Stine-Mari Gabrielsen (Ikke på valg, dvs 1 år til)  

 

• Varamedlem Ingeborg Aadnevik Vollstad (Første-vara, for 1 år) 

• Varamedlem Jon-Terje Rubbås (Andre-vara, for 1 år) 

 

b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer. Forslaget vedtas av årsmøtet: 

• Ulf Wensel  

• Britt Gunnberg 

 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  

Vedtatt av årsmøtet. 

 

d. Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem. Vedtas av årsmøtet med: 

• Eli Blomseth Helgesen (som leder) 

• Margrethe Gunnberg Johansen(medlem) 

• Helene Aspevoll (som vara) 

 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

− Ingen innspill. 

 

 

     Dokumentet er elektronisk signert og godkjent 

________________  _______________ 

Ragnvald Barkli   Eli Blomseth Helgesen 


