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Protokoll fra årsmøte i Just IL 
 
Årsmøtet ble avholdt på Justvik skole 15.6.2020 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 
13. 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen.  

 
Sak 3 Godkjenning av sakliste  
 Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  

 
Innen fristen for innsendelse av saker var ikke fremmet noen saker. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig saklisten: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
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Sak 10: Behandle forslag og saker   

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1  Styreleder 

13.2 Nestleder 

13.3  Øvrige styremedlemmer 

13.4  Varamedlem 

13.5  Kontrollkomite 2 medlemmer (tidligere revisor) 

13.6 Varamedlem til kontrollkomite 

13.7  Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

13.8 Leder av valgkomiteen 

13.9  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

13.10  Varamedlem til valgkomiteen 

 
 
Sak 4 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig følgende forretningsorden: 

- Årsmøtet ledes av en møteleder valgt av årsmøtet..  

- Ved møtets start redegjør møtelederen for de formelle kravene for møtet i  

- Idrettslagets lov, § 6, regulerer hvem som har tale-, forslags- og stemmerett. 
Møtelederen kan gi inviterte gjester, inkludert æresmedlemmer, talerett.  

- Den som ber om ordet, gjør det ved å vise tegn til møteleder. 

- Ingen har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Innlegg skal ikke overstige 
henholdsvis fem minutter for første innlegg og to minutter for de øvrige. Dersom 
styret eller valgkomiteen får spørsmål som krever mer omfattende svar, kan 
møtelederen fravike retningslinjene for antall innlegg og/eller innvilge utvidet taletid, 
slik at spørsmålene besvares. Hvis en sak synes utdebattert, kan møtelederen sette 
strek for debatten og/eller begrense taletiden.  

- Den som ønsker replikk, gjør det ved å vise tegn for replikk til møteleder. Det kan ikke 
tas replikk til replikk.  

- Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillers navn. 
Avstemningen foregår ved håndsopprekking. Oppstår det tvil om resultatet, kan 
møtelederen iverksette skriftlig avstemning. 

- Hvis det ved personvalg foreligger flere kandidater, eller noen krever det, skal 
avstemningen være skriftlig.  

- Hvis det på møtet fremmes forslag om nye kandidater ved personvalg 
(«benkeforslag»), må forslagsstiller sikre seg at den foreslåtte er villig til å stille til 
valg.  

- Protokollen føres av en referent valgt av årsmøtet. I protokollen føres alle framsatte 
forslag, avstemningsresultat og vedtak, samt evt. protokolltilførsler.  
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- Protokolltilførsler skal varsles før en sak stemmes over. 

 
Sak 5 Valg av dirigent  

Styret foreslo Vegard Helland som dirigent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Vegard Helland som dirigent.  

 
Sak 6  Valg av referent  

 Styret foreslo Vegard Helland som referent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Vegard Helland som referent.  
 

Sak 7  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styret foreslo Hege Lundgreen og Trine Smith-Johansen til å underskrive protokollen. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Hege Lundgreen og Trine Smith-Johansen til å underskrive 
protokollen. 

 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

Styret fremla idrettslagets og undergruppenes årsberetninger for godkjenning av årsmøtet. 
Det ble noe diskusjon rundt opprydning i medlemsregister. Styret forklarte at det var en del 
gamle medlemmer som fortsatt lå som aktive i Klubbadmin.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningene.  

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet.  

 
Sak 10 Behandling av forslag og saker 
 Det var ingen innkomne forslag eller saker å behandle 

 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet. Forslaget innebar at 
personer med verv i Just IL skulle få nedsatt medlemskontingent (100,-). Dette ble diskutert 
en del frem og tilbake. Det ble enighet om at Just IL må bli bedre til å informere om godene 
som følger med medlemskapet, f.eks trenerutstyr, forsikring ifbm. arrangementer etc. 
Årsmøtet mente derfor at 300,- bør være svært overkommelig for alle. 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte ved flertall (9 mot 4 stemmer) følgende medlemskontingent 
gjeldende for alle medlemmer: 300,- 

 
Styret fremla forslag til treningsavgifter for fastsettelse av årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende treningsavgifter:  
Treningsavgift:  
a) Barn (6 – 12 år) 600,- 
b) Ungdom (13-16 år) 800,-  
c) Junior (17-19 år): 1050,-   
d) Aktiv senior (20+) 1700,- 
e) Aktiv volleyball/oldboys/veteran 900,-  
f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert  
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For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, 
foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-) dommere, innkreves det kun 
medlemskap, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.  
 
Just IL opererer med en familie-/husstandsrabatt, hvor familier/husstander maksimalt 
betaler 2200,- i medlemskontingent og treningsavgift. Hver familie-/husstandsmedlem må 
registreres enkeltvis 

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.  
Det kom frem et ønske om å revidere budsjettet etter første halvår som følge av 
kostnadsbesparelser og inntektstap i forbindelse med Covid-19 nedstenging. Styret tar dette 
med seg videre i arbeidet fremover. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett.  

 
 

Sak 13 Valg 
13.1 Styreleder var ikke på valg 
13.2 Tina Rasmussen ble gjenvalgt som nestleder for de neste 2 år. 
13.3 Monica Haugland og Christian Stura Haavind trer inn i styret de neste 2 årene og erstatter 
Elke Udelhoven og Heidi Kristensen ønsket å trekke seg etter å ha fullført sine perioder. 
13.4 Haakon Jarle Solhaug fortsetter som varamedlem i ett år. 
13.5 Ole Martin Kro og Elke Udelhoven velges inn for 2 år i kontrollkomite. 
13.6 Trine Smith Johansen velges inn som varamedlem til kontrollkomite i ett år. 
13.7 Vedtatt 
13.8 Søren Kragholm fortsetter som leder av valgkomite 
13.9 Marit Opås og Heidi Kristensen velges som øvrige to medlemmer av valgkomite. 
13.10 Bror Olav Andreas Skrede velges som varamedlem til valgkomite. 
 

 
 
Justvik 15.6.2020 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Trine Smith-Johansen                                                           Hege Lundgreen 
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