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Protokoll fra årsmøte i Idrettslaget Koll, 

Kollhytta, mandag 4. mai 2015  

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Til stede: Kjetil Aare Haugland, Morten Biong Nilsen, Niels Aakvaag, Thor Gjesdal, 

Arnfinn Vik, Espen Messel, Erik Borg, Brit Reinsli, Lars Nordsletten og Øyvind 

Bånerud (referent). 

Kjetil Aare Haugland: Årsmøte er vedtaksdyktig. 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Innstilling: Innkallingen, saksliste og fremlagt forretningsorden godkjennes. 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøte ledes av den valgte dirigent (valg sak 3). Den valgte sekretæren skriver 

protokoll. 

2. Ingen kan ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter 

første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Sake som er til 

forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigenten kan forkorte taletiden og sette 

strek for talelisten etter behov. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og være signert. Nye forslag kan ikke 

fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare 

fremmes i saker som står på dagsorden. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Framlagte forslag til forretningsorden ble 

godkjent. Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Haugland 

 

Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

Innstilling: Kjetil Aare Haugland velges til ordstyrer, Øyvind Bånerud velges til 

sekretær, Brit Reinsli og Nils Aakvaag velges til å underskrive protokollen. 

Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Aare Haugland. 

Vedtak: Som ordstyrer ble Kjetil Aare Haugland enstemmig valgt. Som sekretær ble Øyvind 

Bånerud enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble Brit Reinsli og Morten Biong 

Nilsen enstemmig valgt. 
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Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle 

gruppeårsmeldinger 

Innstilling: Idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldingene godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Aare Haugland (generelt og volleyball), Morten 

B. Nilsen (Nordmarkstravern), Arnfinn Vik (fotball), Thor Gjesdal (friidrett), Espen 

Messel (orientering) og Øyvind Bånerud (ski). Forannevnte gjennomgikk hver sin del 

av årsmeldingen, så var det enkelte spørsmål, kortere kommentarer, samt 

korrigeringer for noen mindre forhold fra noen av de øvrige frammøtte. 

Vedtak: Årsmeldingen for Idrettslaget 2014 herunder gruppeårsmeldingene vedtas 

med de justeringer / tillegg som kom frem på møtet. 

Sak 5. Behandle Idrettslagets regnskap i revidert stand 

Innstilling: Regnskapet for Idrettslaget Koll 2014 med resultatregnskap og balanse 

vedtas. 

Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 1.037.568,-. Koll volley har 

tilbakebetalt lån gitt av hoved-Koll på forrige årsmøte for å dekke underskudd i 2013. 

Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Aare Haugland 

Vedtak: Enstemmig vedtak. Regnskap for 2014 er godkjent. 

Sak 6. Fastsette medlemskontingent  

Innstilling: Styret foreslår at medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr. 300 for 

enkeltmedlemmer og kr. 600 for familiemedlemmer. 

Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Aare Haugland 

Vedtak: Enstemmig vedtak. 

 

Sak 7. Idrettslagets budsjett for 2015 

Innstilling: Budsjett for idrettslaget Koll 2015, herunder gruppene vedtas.  

Budsjett for idrettslaget Koll 2015, herunder gruppene vedtas med følgende tillegg: 

Koll Ski vil revidere sitt budsjett så snart sesongregnskap for sesongen 2014-15 

foreligger. 

Følgende hadde ordet i saken: Kjetil Aare Haugland og Øyvind Bånerud 

Vedtak: Enstemmig vedtak. 

Sak 8. Behandle forslag om nytt æresmedlem 

Innstilling: Kjetil Moen ble foreslått som nytt æresmedlem. 

Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt 
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Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Ingen innstilling. 

Sak 10. Valg                    

a) Valgkomiteens innstilling på leder: Ingen kandidat har takket ja til å påta seg vervet 

som leder av IL Koll for de neste 2 år (2015 -2017). 

 

Vedtak: Kjetil Aare Haugland fortsetter inntil ny leder er på plass til ekstraordinært 

årsmøte. 

 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: Kjersti Bjurstrøm 

 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer: Niels 

Aakvaag (kasserer), Morten Biong Nilsen (styremedlem ansvar Nordmarkstravern).  

I tillegg sitter i henhold til Kolls lov den til en hver tid sittende valgte gruppeleder i 

styret. Dette er per 4.5 Tove Jørstad (styremedlem fotball), Thor Gjesdal 

(styremedlem friidrett), Arne Tesli (styremedlem orientering), Øyvind Bånerud 

(styremedlem ski), Bjørn Slettvold (styrmedlem volleyball). 

 

Vedtak: Styremedlemmer enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.  

 

d) Valgkomiteens innstilling på revisor: Helge Stemshaug og Elise Hafskjold (ny). 

 

Vedtak: Enstemmig valgt: Helge Stemshaug og Elise Hafskjold. 

 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 

 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å utnevne representanter. 

 

g) Styrets innstilling på valgkomite: Lars Nordsletten, Brit B. Reinsli og Erik Borg. 

 

Vedtak: Enstemmig valgt: Erik Borg, Brit B. Reinsli og Lars Nordsletten ble valgt til 

valgkomite. 

 

 

 

 Brit Reinsli (sign)    Niels Aakvaag (sign.) 

 


