Protokoll årsmøte i Ski ldrettsråd 2OL4
23.mars 2015
Til stede

:

Oddgeir Nummedal
Kråkstad lL - Morten Veiby Nina Guttormsen
Mette Kristin Dyrseth
Siggerud lL - Øivind Elieson Jack Dinesen
Ski håndball - Olivier Mueller
Skisvømmeklubb - Ann-Kristin Endal Jan tsak Rasmussen
Skiturn Margrethe Stabell Ann Kristin Riise Britt Dahl
Follo HK damer - Kåre Nordhagen
Ski Taekwondo klubb - Monica Bjerke Erik Holum
Ski golfklubb - Tord Skonnord Bjørn Foss Ski tL fotball - Jan Astorri
Langhus lL fotball - Dag Kjølstad
Skimt - Reidun Furre Geir Hammer

-

Ski rideklubb

-

Langhus AIL

Akershus idrettskrets hadde ingen deltager.

Sittende stvre:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Stein Rasch
Oddgeir Nummedal

Øivind Elieson

Styremedlemmer: Linda Rishaug Jenssen
Styremedlemmer: Jarle Yttereng
Styremedlemmer: Morten Veiby
Styremedlemmer: Mette Kristin Dyrseth
Styremedlemmer: Olav Johannessen
Varamedlem
Varamedlem

l-:
2:

Olivier Mueller
Ann-Kristin Endal

Fra styret: 6 stk hvorav alle var stemmeberettiget
Fra klubbene: 15 stk hvorav 14var stemmeberettigede

L-3. K*nstituering
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FremmØte godkjent
tnnkalling godkjent
Saksliste og forretningsorden godkjent
Valg av møteleder
Valg av referent

-

-

Oddgeir Nummedal

Morten Veiby

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

-

Nina Guttormsen, Kråkstad lL
Erik Holum, SkiTaekwondo klubb

4" S*yr*ts årsmelding
Styrets årsmelding for Ski lR ble gjennomgått.

Kommunedelplan
Spørsmål om hvem fra styret som deltar i arbeidet.
Styret informerte om ot det vor Jarle Yttereng.

ldrettsprisen 2014
Legge til at vinneren av ldrettsprisen 2014 er kåret og prisen deles ut senere.
Dette tillegges i årsmeldingen

ldrettspolitisk årshiu I
turn etterlyser en liste over innkomne søknader på prosjekter samt med en status på prosjektet.
ski lR lager en slik oversikt. Sendes ut til medlemmene og legges ut på hjemmesiden.

Ski

MØteplassen

SkiGolf forespurte om hva Ski lR hadde som standpunkt isaken rundt Møteplassen.
Ski lR redegjorde for Ski lR stilte seg positive til Møteplossen og kunstisflate.

Men

Ski lR vor kritiske prosessen og kostnodsrommene.

Årsmelding godkjent med foreslåtte endringer.
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2 kommentarer som det ble redegjort for.
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til handl ing spr agram.

til handlingsprogram

ble gjennomgått.

frem et ønske om handlingsplanen kunne være mer konkret på hvilke saker man skal
prioritere.
Olivier og Ann-Kristin svarte på vegne ov styret. Ski lR tor med oss innspillet videre.
Ski Turn la

Endring av skrivefeil: Kulturpolitikere endres til politikere

Handlingsprogrammet godkjent med foreslåtte endringer og tillegg.

V.Xv*nkt: nns forslag
1. Behandle forslag fra Akershus idrettskrets om organisering og finansiering av ldrettsråd
Ski Turn forespurte om finanseringen av forslaget var vurdert.
Styret redegjorde for forsloget
Forslog 7: Dette er midler som skol komme i tillegg til dogens tildetinger.
Forslog 2: 3 % ov LAM midler. Lokale Årsmøter ovgjør do om dette skoltitdetes drift ov idrettsrådene.

Vedtatt å støtte forslaget til Akershus idrettskrets.
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Forslag fra styret: 200 kr som i 20L4.
Medlemskontingent på 200 kr vedtott.
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Valgkomiteens leder, Nina Guttormsen, lag frem valgkomiteens forslag.
Nina informerte om at det kunne vært bedre respons på forespørsler om styreverv. Hun nevnte spesielt
de store klubbene, som burde ha representanter med i styre. Oppfordret medlemmene om å ta med
dette hjem til respektive klubber.
Morten Veiby informerte om at nestleder og kasserer kunne bli valgt for kun 1 år, hvis årsmøte
godkjente det. Kom ingen motforestillinger på det.
FØlgende styre ble enstemmig vedtatt:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Stein Rasch, Ski tL

Styremedlemmer:
Styremedlemmer:
Styremedlemmer:
Styremedlemmer:
Styremedlemmer:
Varemadlem
Varemadlem

nr.l":
nr.2:

Fotball-

1 år igjen

Ann-Kristin Endal, Ski svømmeklubb - valgt for 1 år
Øivind Elieson, Siggerud lL-valgt for i. år
Jarle Yttereng, Langhus Håndball - 1 år igjen
Morten Veiby, Kråkstad lL- valgt for 2 år
Dag KjØlstad Langhus fotball - valgt for 2 år
Margrethe Stabell, Ski lL Turn - valgt for 2 år
Olav Johannessen, Skimt Ski og orientering - 1 år igjen
Olivier Mueller, Ski lL Håndball - valgt for 1 år
lngebj6rg Romestrand , Siggerud lL - valgt for 1 år

Valg av revisor for 2015: Helge Bakken og Gudmund Arnljot Nyrud.

Valgkomite valgt:
Langhus AIL {leder), Siggerud lL og Ski alliansen

Varamedlem: Kråkstad lL
Klubbene må snarest melde inn hvem personer som skal delta i valgkomiteen. Frist L5.mai.
Valg av representanter til AlKs kretsting.
Følgende klubber ønsket å stille med en representant fra sin klubb.
lngen klubber meldte seg. Mulighet for påmelding og info om møte kommer senere.
I tillegg velger styre ut to representanter.
Ellers så ga årsmøtet styret sin fullmakt til å utnevne representanter til ting og mØter, i
organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet utover AlKs kretsting.
Årsmøte ble avsluttet med takk for innsatsen og blomster til Oddgeir Nummedal og Mette Kristin
Dyrseth, som går ut av styret.
Linda Rishaug Jenssen går også ut av styret, men var ikke tilstede.

Referent
Oddgeir Nummedal

Ski,23 mars
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Nina Guttormsen Kråkstad lL
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Erik Holum SkiTaekwondo klubb

