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Protokoll fra årsmøte i Mastra Idrettsiag 2021
Årsmøtet ble avholdt på Teams, den 06.05. 2021.
Sak i

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styre leder opplyste om antall stemme berettigede medlemmer som var til stede ved oppstart
av årsmøtet.
Forslag fra styret:
16 fremmøtte ste mmeberettigede medlemmer godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2

Valg av dirigent
Styre leder la frem hovedstyrets forslag til protokollførerfor årsmøtet.
Forslag fra styret:
Eirik Hodnefjell(hoved) ogSilje Hagen (assistent) velges som dirigenter.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3

Valg av protokollførere(e)
Dirigent la frem hovedstyrets forslagtil protokollførerfor årsmøtet.
Forslag fra styret:
Kine Larsen velges som protokollføre r.
Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt.

Sak 4

Valg av to medlemmertil å underskrive protokollen
Dirigent la fram hovedstyrets forslag til å signere protokollen for årsmøtet.
Forslag fra styret:
Bjarte Finnesand og Elin Hodnefjellvelges til å underskrive protokollen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt.

Sak 5

Godkjenningavinnkalling
Dirigent visertil utsende Ises dato og plattformer.
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 6

Godkjenningavsakliste
Dirigent visertil saksilste sendt ut til klubbens medlemmer 29.04.2021
Forslag fra styret:
Saklisten godkjennes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Godkjenningavforretningsorden
Dirigent visertil utsendt forretningsorden, samt går gjennom de viktigste punktene.
Forslag fra styret:
Forretningsorden godkjennes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

Behandling av idrettsiagets årsberetning, herunder eventuellegruppeårsmeldinger
Dirigent visertil utsendt årsberetning.
Forslag fra styret:
Årsberetningen godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Behandling av idrettsiagets regnskap i revidert stand
Dirigent presenterer idrettsiagets regnskap i revidert stand, går gjennom viktigste punkter.
Kontrollutvalget la fram sin rapport og konklusjon.
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken:
Leif Sigve Finnesand og Sveinung Haugvaldstad
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Behandlingavforslagogsaker
Sak 10.1 lnnmelding i Norges Volleyballforbund
Dirigent informerte om at Mastra IL startet opp med volleyball med Odd Inge Halvorsen som
trener høsten 2020. For å kunne utvikle tilbudet for ungdommen og kunne spille kamper må
laget melde seg inn i volleyballforbundet.
Forslag fra hovedstyret: Mastra ILskal melde seg inn i Norges Volleyballforbund.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 10.2 Innmeldingi Norges E-sportforbund
Dirigent informerte om at Mastra IL ønsker å utvide tilbudet og starte opp med E-sport. Det
er ikke alle som er interessert i ballspill/turn og det er viktig å favne bredtforå nå
ungdommer på deres arenaer. E-sport har blitt ganske populært og detjobbes nå mot å søke
midler og støtte til innkjøp av utstyr. Når dette kommer på plass, ønsker Mastra IL å melde
oss inn i E-sportforbundetforå kunne ha et godttilbud, samt motta bistand i oppstartfasen.
Forslag fra hovedstyret: MastralLskal melde seg inn i Norges E-sportforbund.
15 stemmerforog 1 mot.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Sak 10.3 Utmelding av Friidrettsforbundet
Dirigent informerte om at Mastra IL ikke har hatt et friidrettstilbud på flere år og har ingen
medlemmerregistrert underfriidrett i medlemssystemet. Styretønskerdermed å melde
klubben utav friidrettsforbundet slik at vi er representerte i de forbundene vi har aktivitet.
Klubben stiller seg positiv til å eventueltstøtte og melde seg inn i forbundet igjen dersom
noen skulle melde sin interesse på et senere tidspunkt.
Forslag fra hovedstyret: Mastra ILskal melde seg ut av Norges Friidrettsforbund.
Følgende hadde ordet i saken:
Eirik HodnefjellogLeifSigve Finnesand
Antall stemmer 14 for og i mot.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Sak 10.4 Fordelingav overskudd 2020
Dirigent informerte om hvordan hovedstyret ønsker å forde le overskuddet med
begrunnelse.
Forslag fra hovedstyret: Overskuddet fra 2020 fordeles på følgende måte:
Vedlikehold og rehabilitering bygningsmasse: 200 000,Utstyrsfondturn: 140 830,Egenkapital: 300 000,Styrets disposisjon: 349 154,-

-

Følge nde hadde ordet i saken:
Eirik Hodnefjell, Silje Hagen, Marianne Murbræch, Sveinung Haugvaldstad, Anne Lise Doran,
Leif Sigve Finnesand, Jana Hollands, Christofferiohnsen
10 stemmerforog 6 mot.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
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Det ble stilt 2 motforslag til hovedstyrets forslag:
1. Forslag fra Sveinung Haugvaldstad:
Vedlikehold og rehabilitering: 200 000,Utstyrsfond turn: 140 830,Egenkapital: 649 154,- (samme nslåing egenkapitalog styrets disposisjon)
-

-

6 stemmerforog9 mot.
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
2.

Forslag fra Jana Hollands:
Vedlikehold og rehabilitering: 300 000,Utstyrsfondturn:221 601,Egenkapital: 468 383,-

-

-

5 stemmerforog9 stemmer mot.
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Stemming i sak 10.4, det ble først stemt over nytt forslag fra Jana Hollands, forslaget ble ikke
vedtatt. Det ble de rette rstemt overforslaget fra Sveinung, forslaget ble ikke vedtatt. Så ble
det stemt over opprinnelig forslag fra hovedstyret, som ble ved tatt.
Vedtakisakl0.4
Overskuddet fra 2020 fordeles påfølgende måte:
Vedlikehold og rehabilitering bygningsmasse: 200 000,Utstyrsfond turn: 140 830,Egenkapital: 300 000,Styrets disposisjon:349 154,-

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11.1
Dirigent informerte om at Mastra ILønskerå opprettholde medlemskontingenten på 300,for ordinære aktive medlemmer og støttemedlemmer. Medlemskontingenten for frivillige
opprettholdes på kr50.
Forslag fra styret:
Med lemskontingent for 2021 er kr 300. Med le mskontingent forfrivillige for 2021 er kr 50.
Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt.
Sak 11.2
Dirigent informerte om at hovedstyret jobberforå opprettholde lave aktivitetsgebyr, men at
justeringer kan forekomme. Hovedstyret Ønskerfullmakt til å sette aktivitetsgebyret.
Forslag fra styret: Årsmøtet gir fullmakt til det nye hovedstyret å fastsette aktivitetsgebyret.
Følgende hadde ordet i saken:
Eirik Hodnefjell, Silje Hagen, Jana Hollands, Marianne Murbræch, Anne Lise Doran, Sveinung
Haugvaldstad, Christofferiohnsen
4

Protokoll: Årsmøte 2021

fMASTRA
Vedtak: Forslaget ble enstemmigvedtatt.
Det ble lagt fram 2 nye forslag:
1. Forslag fra Jana Hollands /Marianne Murbræch:
Aktivitetsgebyretlikestillesforalle medlemmer peraldersgruppe.
-

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
2.

Forslag fra Anne Lise Doran:
Lavt aktivitetsgebyr (300,-) foralle alde rsgru pper i turn. Aktivitetsgebyret for
håndball og fotball opprettholdes som før.
-

4 stemmerforogl2 stemmer mot.
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.
Stemming i sak 11.2: Det ble først stemt overforslaget innsendtavAnne Lise Doran,
forslaget ble ikke vedtatt. Deretter ble det stemt overforslag fra Jana Hollands og Marianne
M u rbræch, forslaget ble vedtatt. Deretter ble det stemt ove rforslaget til hovedstyret,
forslaget ble vedtatt.
Vedtakisakil. 2
Hovedstyret gis fullmakt til å sette aktivitetsge byret, aktivitetsgebyret skal være likt på tvers
av idrettene.
Sak 11.3
Dirigent informerte om begrunnelsen foratstyret ønskerå justere makspris på
aktivitetsgebyrperfamiliei samme husstand.
Forslag fra styret: Makspris på aktivitetsgebyr perfamilie i samme husstand kr 3500,Følgende hadde ordet i saken:
Eirik Hodnefjell,Jana Hollands
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 12 Vedta idrettsiagets budsjett
Dirigent informerte om idrettsiagets budsjettfor202l enden minus. Dette skyldes i
hovedsak at en del av overskuddetfor2020 erinnkomrie midler som skal realiseres i 2021.
Forslag fra styret: Budsjettetgodkjennes
Følgende hadde ordet i saken:
Eirik Hodnefjell, Inger Lise Rettedal,Jana Hollands
15 stemmerforog 1 mot.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
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Sak 13 Behandlingav idrettslagetsorganisasjonspian
Forslag fra styret: Organisasjonsplanen godkjennes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 14 Valg
Dirigent ga ordet til leder av valgkomiteen Norbert Puttkammer. Han informerte om
valgkomiteens arbeid og kommenterte at det på genereltgrunnlagervanskelig å finne
kandidatertil verv med varighet overen lengre periode.
14.1 Valg styre
Valg av styreleder:
Forslag fra valgkomiteen:
Helge Haugvaldstad velges som styreleder
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Valg av øvrige styremedlemmer:
Forslag fra valgkomiteen:
Eirik Hodnefjell, Inger Elin Meling og Anne Lise Doran velges som styremedlemmer.
Vedtak: Forslagene ble vedtatt.
Valg av varamedlem:
Forslag fra valgkomiteen:
Irigvild Anfinsen velges som varamedlem til styret for i år.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Styret i Mastra ldrettslagbestårfra 06.05.2021 av følgende personer:
Leder
Helge Haugvaldstad
Valgt for ett år
Nestleder
AgnarApeland
Ikke på valg, ett år igjen
Styremedlem
IngerLise A. Rettedal
Ikke på valg, ettår igjen
Styremedlem
Kine Larsen
Ikke på valg, ett år igjen
Representant Fotball
Eirik Hodnefjell
Valgt for ett år
Representant håndball
Inger Elin Meling
Valgt for ett år
Representant turn
Anne Lise Doran
Valgt for ett år
Vara medlem
lngvild Anfinsen
Valgt for ett år

14.2 Valgav kontrollutvalg
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget
Forslag fra valgkomiteen:
Leif Sigve Finnesand og Sveinung Haugvaldstad velges som medlemmer av kontrollutvalget
for iår.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
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Valg av varamedlem til kontrollutvalget
Forslag fra valgkomiteen:
Åge 0. Hodnefjell velges som varamedlem av kontrollutvalget.
Følgende hadde ordet i saken:
Eirik Hodnefjell, I nger Lise Rettedal
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
14.3 Valg av valgkomité
Valg av leder i valgkomiteen
Forslag fra styret:
Elin Hodnefjellvelges som lederav valgkomiteen.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Valg av medlemmerivalgkomiteen
Forslag fra styret:
Eirik Revheim og Ellen Katrine Jensen velges som medlemmeravvalgkomiteen.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen
Forslag fra styret: Åpen, har per dags dato ingen kandidater. Det må et ekstraordinært
årsmøte til for å finne en ny kandidat dersom en i valgkomiteen trekker seg.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

RennesØy, 21.05. 2021

Kine Larsen

[Sted ogdato],_—~~
I

Bja e Finnesand

Elin Hodnefjell

