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Til medlemmer i Just IL 

Justvik 24.3.2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Just IL 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21.2.2021 

Årsmøtet avholdes den 24.3.2021 på Justvik skole. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

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 og kontrollutvalgets 

beretning 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

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  Kontrollkomitee 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 
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets og undergruppenes årsberetninger 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 
styret i Just IL 
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Vedlegg 1: Styrets forslag til 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.  

- Protokolltilførsler skal varsles før en sak stemmes over. 

  



4 
 

Vedlegg 2: Styrets og undergruppenes årsberetninger 

Styrets årsberetning for 2020 
Styret har i styreperioden hatt følgende medlemmer:  

• Leder: Vegard Helland (barneidrettsansvarlig) 

• Nestleder: Tina Rasmussen 

• Styremedlem: Monica Haugland (sponsoransvarlig) 

• Styremedlem: Christian Stura Haavind 

• Styremedlem: Christian Justnes (politiattestansvarlig) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug 

Der ble i perioden avholdt fire styremøter. Just IL har også vært representert bl.a. i dialogmøte med 

kommunen og lagt frem saker som er viktige for bydelen – med fokus på utvikling av Justvik sentrum, 

Justvik Torg og idrettsanlegget der.  

Christian Stura Haavind dukket aldri opp på styremøte, og trakk seg fra sin posisjon i styret den 

15.09.2020. Haakon Jarle Solhaug rykket derfor inn som fast medlem ut perioden.  

Vi har i perioden hatt litt frafall i medlemsmassen uten at det er de store justeringene.  Just IL hadde 

per 31.12.2020 i alt 430 medlemmer. Disse er fordelt som følger (enkelte medlemmer er representert 

i flere grener): 

• Allidrett: 62  

• Håndball: 121  

• Fotball: 246  

• Innebandy: 72 

Året 2020 kommer til å gå inn i historiebøkene som et annerledes år for alle. Covid-19 satte en effektiv 

stopp for samfunnet generelt i midten av mars 2020, og dette påvirket også idretten. De yngre 

gruppene har stort sett kunnet gjennomføre sine treninger gjennom året, mens veldig mye 

kampaktivitet har vært avlyst. Alle grener har gjennomført begrenset sesong, men kamptilbudet har 

vært meget redusert og til tider helt borte. Vi vil gi honnør til trenere og andre involverte for å gi 

medlemmene et best mulig tilbud og holde motivasjonen oppe i denne perioden.  For de eldste 

medlemmene har dessverre kampaktivitet og treningstilbud vært svært begrenset. Vi er veldig spente 

på om vi i det hele tatt har medlemmer igjen i denne kategorien når tilbudet kan startes opp igjen. 

Med veldig redusert kampaktivitet, lite behov for nytt utstyr og til dels gode støtteordninger fra staten, 

har 2020 vært en økonomisk opptur. Kostnadene har vært veldig lave, spesielt seriedeltagelse og 

dommerutgifter – samtidig som det selvsagt har vært svært begrenset deltagelse i cuper og 

turneringer. Dermed har Just IL nå klart å bygge opp egenkapitalen som forsvant ved innkjøp av nye 

tekstiler i fjor, og vel så det. Samtlige av våre sponsorer har valgt å forlenge sine avtaler, og vi har også 

fått inn et par nye.  

Styret håper på et bedre idrettsår i 2021. 

11.03.2021 
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Styret 

 

Årsmelding barneidretten 2020  
I perioden har vi kun hatt barneidrett for 5-åringer og Allidrett for 5-7. klasse og ungdom. Grunnen 

er vanskeligheter med å rekruttere trenere.  

Barneidrett har hatt treninger på torsdager i gymsalen på Justvik Skole, ledet av Hege Lundgreen.  

Allidrett 5-7. klasse og ungdom har vært i Havlimyrhallen på mandager, ledet av Elke Udelhoven.  

Allidrett er et viktig tilbud både som ekstra motivasjon til de som driver annen organisert idrett, men 

spesielt også for de som faller utenfor i den organiserte idretten.  

Takk til trenere og foreldre for innsatsen i 2020. 

Vegard Helland 

Barneidrettsansvarlig 

Årsmelding Just håndball 2020  
Året var så vidt kommet i gang før håndballåret ble avsluttet pga covid-19. Noen lag opprettholdt litt 

hjemmetrening under lockdown’en, og etter hvert også utendørstrening. Sesongavslutningen ble 

gledelig for det eldste guttelaget – de ble seriemestere i sin første sesong med tabell! Gratulerer så 

mye! 

Det var naturligvis ingen cup-deltakelse dette året 

Høsten startet med mye liv i hallene igjen, og vi har 11 aktive lag fordelt på halltid i Havlimyra, 

Gimlehallen og Justvik skole.  

Høsten har vært farga av antibac og nye retningslinjer, noe vi synes både barna og de voksne har 

takla veldig bra. Vi har ikke deltatt i miniringer, men det har vært gjennomført enkeltkamper frem til 

jul for de som spiller i aktivitetsserie og vanlig serie. 

Vi har ikke registrert stort frafall i denne perioden – heldigvis! 

Styret i perioden har vært som følger: 

Monica Moen (leder), Janiche Solheim, Lilliane Vollen, Trine Smith-Johansen og Morten Tolfsen 

     Trine Smith-Johansen 

Årsberetning 2020 Innebandy 

Innebandygruppa er en stor og flott gruppe på ca. 70 stk. De ulike gruppene trener på mandager og 
torsdager, og de er sammensatt av gutter/jenter fra både Fagerholt, Justvik og Havlimyra. 
Gruppene deltar på minirunder i Agder, samt seriespill både i U11-12, U13-15 og U16-19. 
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Vi har gode trenere som stiller opp, men det er ønskelig med enda flere voksne som kan engasjere 
seg i innebandy. Et overordnet ønske for innebandyen er også flere medlemmer fra Justvik Skole. 
Vi har i år hatt to unge gutter som har fått prøvd seg som dommere på minirunder/serierunder, og 
de har fått gode tilbakemeldinger. Vi ønsker oss flere klubbdommere fremover. 
I tillegg har to voksne og to ungdommer deltatt på minirundetrenerkurs. 
 
2020 har naturlig nok vært preget av coronaepidemien. En periode var aktiviteten stengt ned, men 
fra høsten-20 har vi vært i aktivitet hver uke.  
Alt av seriespill og minirunder gikk som planlagt før jul, mens det dessverre har vært full stopp i 
denne kampaktiviteten fra januar-21. 
 
På minirundene har Micro, Mini og Lille stilt med flere lag på hver turnering, og spillegleden og 
målscorerteften har vært stor.  
I seriespillet denne sesongen har Just stilt med et lag på U11-12, et lag på U13-15 og et lag på U16-
19 (samarbeid med Kristiansand Innebandyklubb).  
U11-12 har gjort det godt og vunnet mange kamper. 
U13-15 har virkelig gjort det godt i seriespillet denne sesongen og vunnet alle kampene de har spilt. 
Laget topper tabellen, og det kan se ut som om de også denne sesongen blir seriemestere. De ble 
klare seriemestere forrige sesong. 
Pga. restriksjoner har ikke U16-19 fått spilt så mange serierunder som oppsatt. Men de kampene de 
har spilt har de gått seirende ut av. 
Just IL har arrangert en minirunde og en serierunder i 2020. 
 
Det kan se ut som om vi ikke får spilt flere seriekamper eller minirunder denne sesongen, noe som er 
skuffende. Men vi håper alle innebandymedlemmer fortsetter med den iveren og spillegleden de har 
vist hittil i sesongen, og at alle blir med over i neste sesong. 
 
Trenere sesongen 2020-21 har vært: 
Micro: Veronika Lund og Erling Alme 
Mini: Monica Sønsterudbråten og Frode Laukus 
Lille/U11-12: Monica Haugland 
U13-15: Stefan Lundgren, Gunnar Mollestad og Harald Stølevik 
 

Årsmelding Just IL – fotballgruppa 2020 

2020 ble et merkelig år for alle, også for fotballgruppa i Just IL. Etter mange år med vekst, opplevde vi 

nedgang i medlemsmassen. Hovedårsaken til dette var nok bortfallet av fotballtilbudet for våre 

spillere over 20 år: Ingen kamper og sterke begrensninger i treningstilbudet. For barne- og 

ungdomslagene, var medlemsmassen noenlunde stabil, så vi endte vel opp på ca. 250 medlemmer 

ved årets utgang. I barnefotballen har vi fremdeles lag på hvert årskull på guttesiden, mens vi på 

jentesiden fremdeles har en del å gå på. 

Med bortfall av vårsesong og kamptilbud til senior- og oldboysklassene, ble det i 2020 spilt ca. 125 

offisielle kamper med lag fra Just IL involvert.  

Just IL stilte med følgende seksten lag i fotballkretsens seriespill 2020: 

• G7 (2013) – To lag 

• J7 (2013) – To lag 

• G8 (2012)  
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• J8 (2012) 

• G9 (2011)  

• G10 (2010) - To lag 

• G11 (2009) 

• G12 (2008) 

• J12 (2008) - samarbeidslag med Tveit IL 

• G13 (2007) 

• G15 (2005) – samarbeidslag med Tveit IL 

• J17 (2003) - samarbeidslag med Hånes IF 

• G19 (2001-2003) 

Fotballgruppa sitt styre har i 2020 bestått av Bror Skrede (leder, barne- og ungdomsavdelingen), Juano 

Jimenez (nestleder, senioravdelingen), Hege Lundgreen (styremedlem, barne- og 

ungdomsavdelingen), Elida Metveit Beisland (styremedlem, ungdomsrepresentant) og Borgar Skrede-

Holen (styremedlem, ungdomsrepresentant). 

Fotballstyret har, i tillegg til elektronisk møtevirksomhet/saksbehandling, hatt seks styremøter i løpet 

av 2020. I tillegg har vi deltatt på Ledermøtet 2020 og ulike andre møter i regi av NFF Agder. Dessverre 

ble det vanskelig å få arrangert trenerforum og sesongavslutningsfest i 2020.  

I løpet av 2020 har vi også levert egenmelding og hatt oppfølging med veileder Kvalitetsklubb, en 

prosess som resulterte i at vi opprettholdt vår status som Kvalitetsklubb. NFF har oppdatert 

Kvalitetsklubb-konseptet, og i 2021 må vi gjennom en resertifisering etter nytt kriteriesett. 

Covid-19 la også begrensninger på kursvirksomheten i 2020, men fotballgruppa har i løpet av året 

hatt ni deltakere gjennom Grasrottrener del 1-kurset, en deltaker på kretsens trenerveilederkurs og 

elleve deltakere gjennom klubbdommerkurs.  

På grunn av covid-19 har vi ikke klart å få gjennomført årsmøte i fotballgruppa hittil i år, så 

årsmeldingen er vedtatt av styret i undergruppa. 

 

Justvik 8.3.2021  

Styret Fotballgruppa Just IL  

Årsmelding mosjonsidrettsgruppa 2020 
Trimgruppa i Just IL har som formål å gi våre voksne medlemmer mosjonstilbud. 

På grunn av tiltak i forbindelse med Covid-19 har det vært tilnærmet null aktivitet i 

mosjonsidrettsgruppa.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets og undergruppenes årsmeldinger.  
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Vedlegg 3: Kontrollutvalgets beretning 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Just IL sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på 

at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar 

med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta 

regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 

funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets 

styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2020.   

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak og den generelle forvaltningen av idrettslaget. Basert på det 

materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det som 

fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Kristiansand, 24. mars 2021 

 

 

Signatur Ole Martin Kro      Signatur Elke Udelhoven  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner kontrollutvalgets årsberetning.  
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Vedlegg 4: Regnskap 2020 
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Balanserapport 2020 

 

Justvik 11.mars 2021 

 

Styret:  

 

____________________________   __________________________ 

Vegard Helland      Tina Rasmusse 

 

_____________________________   ___________________________ 

Monica Haugland     Håkon Jarle Solhaug 

 

_____________________________ 

Christian Justnes 
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JUST IL 

Noter til årsregnskapet 31.12.2020 

Regnskapsprinsipper og virkning av evt. prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 

regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.  

a) Driftsinntekter  

a. Varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres  

b) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 

a. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling 

innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 

anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.  

c) Fordringer 

a. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 

vurdering av de enkelte fordringene.  

d) Skatt  

a. Idrettslaget er ikke skattepliktig  

Note 1: - Ansatte, godtgjørelse og lignende Lønnskostnader kan spesifiseres slik: 2020 2019 

Trenerhonorar 0 1.000 Godtgjørelse til styret 0 0 Sum 0 1.000  

Note 2: Det er tapsført følgende pr 31.12.20 Tap av medlemskontingent for 2020 6.001,-  

Antall årsverk er 0  

Selskapet er ikke pliktig til å innføre tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon. 

JUST IL 
Org.nr 975 582 604 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Selskapet driver idrettslag for Justvik i Kristiansand 

Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne 

forutsetningen.  

Arbeidsmiljø 

Det er ingen fast ansatte i virksomheten 

Ytre miljø 

Idrettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  

Rettvisende bilde 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Just IL sine enedeler og gjeld, finansielle 

stilling og resultat.  
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Andre forhold 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhånd etter regnskapsårets utgang som har 

betydning for selskapets stilling og resultat.  

 

Justvik 11.mars 2021 

 

Styret:  

 

____________________________   __________________________ 

Vegard Helland      Tina Rasmussen 

 

_____________________________   ___________________________ 

Monica Haugland     Haakon Jarle Solhaug 

 

_____________________________ 

Christian Justnes 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020.  
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Vedlegg 5: Forslag og saker 

Kjøp av fotballmål 
 

Bakgrunn for saken: 

Fotballgruppa i Just IL ønsker å gå til anskaffelse av et sett med 5ermål til Justvikbanen.  

Kristiansand kommune utstyrer dessverre ikke sine baner med 5ermål, selv om dette er en av 

spillformene som anvendes i seriespill i kretsen. For åtte- og niåringene, blir 7ermålene (5 x 2 meter) 

svært store. 

Vi har tidligere gått til anskaffelse av ett sett med 5ermål (3 x 2 meter). Dette settet er svært 

ettertraktede, både på trening og i kamp, for våre lag som har 5erfotball som spillform. 

Her er en link til målene vi kjøpte sist: Fotballmål 5er, Helsveiset (tress.com). For to mål + nett, vil 

kostnaden ligge på ca. 32 000,- + frakt. I tillegg ønsker vi også å kjøpe et nytt sett med nett til målene 

vi allerede har, siden de nåværende nettene er svært slitte (et nett koster 1 975,-). 

Alternative leverandører: 

• 5'er fotballmål 3 x 2 meter Helsveiset -10 års garanti - PGM.no 

• Fotballmål frittstående 3x2 m 5'er mål | Ovalprofil på stolper - Klubben.no 

5ermål er av utstyret som ser ut til å være på listen over godkjent utstyr for refusjon gjennom 

ordningen «Spillemidler til utstyr» (ny-godkjent-utstyr-2020-2021-liste-1202.pdf 

(idrettsforbundet.no)), noe som medfører at vi kan få refundert inntil en tredjedel av kostnadene 

gjennom ordningen.  

I tillegg vil vi søke ulike fond og stiftelser om hjelp til å finansiere kjøpet. 

Forslag: 

Fotballgruppa ber årsmøtet i Just IL om godkjenning av et innkjøp av to 5ermål med nett og et nytt 

sett med nett til målene vi allerede har til bruk på Justvikbanen. Kostnadene holdes så lave som 

mulig for Just IL, ved hjelp av refusjonssøknad gjennom ordningen med spillemidler og søknader om 

støtte til fond og stiftelser. 

  

https://www.tress.com/nb-no/sport-og-idrett/fotball/fotballmal-5er.-helsveiset-653770/
https://pgm.no/5-er-fotballm%c3%a5l/100646/5-er-fotballm%c3%a5l-3-x-2-meter-helsveiset-10-%c3%a5rs-garanti
https://www.klubben.no/andre/131733/fotballm%c3%a5l-frittst%c3%a5ende-3x2-m-5-er-m%c3%a5l--ovalprofil-p%c3%a5-stolper
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b2a313f0b3f142f6a4668fd55aed6538/ny-godkjent-utstyr-2020-2021-liste-1202.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b2a313f0b3f142f6a4668fd55aed6538/ny-godkjent-utstyr-2020-2021-liste-1202.pdf
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Vedlegg 6: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter 

Fastsetting av medlemskontingent:  
Treningsavgiftene skal gå til å dekke de utgiftene som følger av aktivitetene. Et viktig prinsipp i Just IL 
er at senioraktiviteter skal være selvfinansierende.  
 
Det forventes også at seniorlag bidrar til aktivitet og inntekter i Just IL gjennom dugnader. 
 
Styret foreslår at medlemskontingenten videreføres uten justeringer. 
 
Styret foreslår følgende kontingenter: 
1. Medlemskap: 300,- (uforandret)  
2. Treningsavgift:  

a) Barn (6 – 12 år) 600,- (uforandret) 

b) Ungdom (13-16 år) 800,- (uforandret) 

c) Junior (16-19 år): 1050,-  (uforandret) 

d) Aktiv senior (20+) 1700,- (uforandret) 

e) Aktiv volleyball/oldboys/veteran 900,- (uforandret) 

f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret) 

3.  For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, 
foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun 
medlemskap på kr 300,-, 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.  
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar følgende kontingenter:  
 

1. Medlemskap: 300,- (uforandret)  
2. Treningsavgift:  

a) Barn (6 – 12 år) 600,- 

b) Ungdom (13-16 år) 800,-  

c) Junior (16-19 år): 1050,-   

d) Aktiv senior (20+) 1700,- 

e) Aktiv volleyball/oldboys/veteran 900,-  

f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret)  

3. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, 
foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun medlemskap 
på kr 300,-, 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 
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Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett for 2021 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett. 
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Vedlegg 9: Valgkomitéens innstilling 

 

Årsmøtet 2020 valgte følgende styre  

• Leder: Vegard Helland (ett år igjen av perioden) 

• Nestleder: Tina Rasmussen (valgt for 2 år) 

• Medlem: Monica Haugland (valgt for 2 år) 

• Medlem: Christian Stura Haavind (valgt for 2 år) 

• Medlem: Christian Justnes (ett år igjen av perioden) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (valgt for ett år) 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 

• Leder: Bror Olav Skrede (velges for 2 år) 

• Nestleder: Tina Rasmussen (ett år igjen) 

• Medlem: Monica Haugland (ett år igjen) 

• Medlem: Søren Kragholm (velges for 2 år) 

• Medlem: Christian Justnes (velges for 2 år) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (velges for ett år) 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite: 

• Ole Martin Kro (ett år igjen) 

• Elke Udelhoven (ett år igjen) 

• Trine Smith-Johansen (vara) 
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Vedlegg 10: Styrets innstilling til ny valgkomité 
 

Vi trenger nye til valgkomiteen. Følgende er styrets forslag så langt: 

• Leder: Vegard Helland 

• Medlem: Heidi Kristensen 

• Vara: NN 


