Til medlemmer i Just IL
Justvik 16.3.2022

Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Just IL 2022
Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.2.2022.
Årsmøtet avholdes den 23.3.2022 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
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske årsberetning og
kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1
Styreleder
14.2
Nestleder
14.3
Øvrige styremedlemmer
14.4
Varamedlem
14.5
Kontrollkomité 2 medlemmer (tidligere revisor)
14.6
Varamedlem til kontrollkomite
14.7
Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
14.8
Leder av valgkomiteen
14.9
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
14.10
Varamedlem til valgkomiteen
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Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden (Vedlegg 1)
- Idrettslagets og undergruppenes årsberetninger (Vedlegg 2)
- Regnskap for 2021 (Vedlegg 3)
- Kontrollutvalgets beretning for 2021 (Vedlegg 4)
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (Vedlegg 5)
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter (Vedlegg 6)
- Styrets forslag til budsjett (Vedlegg 7)
- Styrets forslag til organisasjonsplan (ingen endringsforslag)
- Valgkomiteens innstilling (Vedlegg 8)
- Representasjon og Styrets innstilling til ny valgkomité (Vedlegg 9)
Med vennlig hilsen
styret i Just IL
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Vedlegg 1: Styrets forslag til forretningsorden
1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og
denne forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til
årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
2. Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å
presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.
3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele
forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at
årsmøtet
aksepterer dette.
4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart
angi hvilken sak det skal stemmes over.
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved
å benytte skriftlig skjema.
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5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har
valgt til å føre protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet,
hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
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Vedlegg 2: Styrets og undergruppenes årsberetninger
Styrets årsberetning for 2021
Styret har i styreperioden hatt følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•

Leder: Bror Olav Andreas Skrede
Nestleder: Tina Engesland Rasmussen (materialforvalter)
Styremedlem: Monica Haugland (sponsoransvarlig)
Styremedlem: Søren Kragholm (barneidrettsansvarlig)
Styremedlem: Christian Justnes (politiattestansvarlig)
Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug

Der ble i perioden avholdt fem styremøter i tillegg til elektronisk saksbehandling
IL hadde per 31.12.2021 i alt ca. 430 medlemmer. Disse er fordelt som følger (enkelte
medlemmer er representert i flere grener):
•
•
•
•

Allidrett: 61
Håndball: 101
Fotball: 241
Innebandy: 86

Etter 2020 med mange begrensninger og restriksjoner på idrett og foreningsliv, var der nok
mange som så frem mot et koronafritt 2021 men slik startet år 2021 dessverre ikke. Der var
pause i seriespill for vinteridrettene og vi hadde helt treningsstopp i noen uker. Det kom
heldigvis i gang og der ble en mer fullverdig sesong for håndball og innebandy enn 2020. Det
var ekstra gledelig at fotballen kom i gang uten restriksjoner på seniorplan og at man fikk en
«sesong» høsten 2021. Just IL har lagt i forkant med denne uheldige situasjon og har fulgt
nasjonale retningslinjer, samt de som har vært innført lokalt i kortere perioder. Vi håper nå at
dette er bak oss og vi kan se frem mot et sportslig godt 2022 for alle medlemmer i Just.
I Styret er det blitt jobbet med noen få, men viktige saker. Vi har i 2021 vært presset på
treningstider og dette opptar styret særdeles mye. Vi har sagt klart fra til kommunen, at vi
som en liten dugnadsdrevet klubb, ikke har ressurser til å drive lobbyinnsats mot
kommuneansatte om tildeling av treningstid i hall og på bane. Vi forventer en bedre prosess
i 2022. Anleggssituasjonen på Justvik har vært kritisk i flere år og Justvikbanen har vært
kondemnert i flere år og har stått høyt på prioriteringslisten i kommunen. Igjen kom der ting
i veien for renovering i 2021/22, så nå er vi lovet at nytt dekke skal legges innen sommeren
2023. Kommunen har også beklageligvis «glemt» å tilbakeføre ballbingen etter skolen lånte
området under byggingen av ny skole. Da man endelig gikk i gang, ble det «glemt» å legge på
kunstgress. Vi forventer at det kommer dekke på ballbingen så snart som mulig.
Det er imidlertid gledelig at Just fikk tilslag på søknad om etablering av utendørs
innebandybane ved Justvikbanen. Vi registrerer også at det nå muligens vil skje en
oppdatering av sentrumsområdet på Justvik. Vi i Just er interessert i å ha et så sterkt sportslig
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avtrykk på området som mulig. I tillegg ønsker vi også å sikre lagerplass for fotball og erstatte
dagens løsning med kontainere.
På årsmøtet i 2021 ble det bestemt at eSport skulle utredes som ny gren i idrettslaget. Det
ble etablert en arbeidsgruppe bestående av Øyvind Johansen, Robert Vestbø, Vegard Helland
og Tommy Rasmussen, samt Søren Kragholm fra Styret. Gruppen har avholdt fire møter
sammen, hatt god dialog med bydelshuset og hentet erfaring fra Lauvåsen IL. Det ble også
søkt om 250.000 kr fra Gjensidigestiftelsen som ble innvilget i desember. Dette hjelper godt
på for at etableringen kan skje i løpet av 2022.
Utfordringen i 2021 og de foregående to-tre år har vært en fallende utvikling i medlemsmasse.
Dette er vi bekymret for i Styret, og vil sammen med undergruppene iverksette tiltak for å
øke rekrutteringen.
15.3.2021
Styret

Årsmelding allidrett/barneidretten 2021
Allidrett for ungdom

Vi har hatt allidrett for ungdom i 2021, men aktiviteten har dessverre blitt redusert av
smittevernstiltak i større grad enn lagidrettene. Dette skyldes at gruppen består av ungdom
fra flere årstrinn og skoler, og har hatt større problem med å kunne regnes som en kohort. Et
sted mellom 15 og 20 ungdom har imidlertid vært innom aktiviteten gjennom året.
Barneidrett

Høsten 2021 startet vi opp med et barneidrettstilbud for barn født i 2016. gruppen har hatt
aktivitet i gymsalen på Justvik skole annenhver uke i høst, og ca. 35 barn har benyttet seg av
tilbudet.

Årsmelding Just håndball 2021
Året starta med nedstengning og avlysning av kamper. Vi opprettholdt trening innenfor gitte
retningslinjer, og på slutten av sesongen ble det litt kamper igjen. G2007 er det eneste laget
som hadde tellende serie/tabell, og de ble seriemestere 2020/2021. Gratulerer!!! De yngre
lagene – både på jente- og guttesida - gjør seg bemerket med gode prestasjoner i landsdelen.
Sesongen 2021/2022 starta med en smell, med deltakelse på Trollcup (6 deltakende lag) og
Dyreparken Cup (4 deltakende lag). Det er kun de to eldste lagene som får ha «ekte» cup-spill,
og det endte med at G2007 vant Trollcup, og G2008 vant Dyreparken Cup.
Gratulerer igjen!!
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Høsten fortsatte med miniringer, aktivitetsserie og serie-/tabellspill. Igjen er det kun de to
eldste lagene (født 2008 og eldre) som får ha tabell med poeng, og ved utgangen av 2021 lå
begge disse lagene på toppen av hver sin tabell. Dette til tross for det vi må kalle vanskelige
treningsforhold. Det er langt fra optimalt med så lite halltid som Just har fått tildelt, og vi
håper inderlig at hovedstyret har en prosess for endring av dette da det uten tvil er annerledes
i andre klubber i byen.
Vi merker for øvrig at det er vanskelig å rekruttere foreldre til trenerrollen, både for de minste,
men også for de som har spilt en stund. Vi ønsker å få til et samarbeid med UiA og/eller KKG,
men har ikke kommet veldig langt i den prosessen. Vi ønsker også en prosess for rekruttering
i samarbeid med hovedstyret.
Håndballstyret i Just har i perioden vært som følger:
Monica Moen (leder)
Janiche Solheim
Lilliane Vollen
Trine Smith-Johansen
Morten Tolfsen (vara)

Årsberetning 2021 Innebandy
Innebandygruppen består av:
Micro: 1.-2. trinn:
De er en gruppe på ca 20 stk. Trenere er Stian Haug og Martin Nerheim. De har vært med på
minirunder. (Kamper på små baner.) Dette synes de er gøy. Vi arrangerte selv en minirunde i
oktober. Da er det kamper, premier og kiosk i hallen.
Mini: 3.-4. trinn: De er nå en gruppe på ti stk. Trener er Frode Laukus med hjelp av Rune Skoe.
Disse har også vært med på minirunder.
Lille: 5.-7.trinn: (Minirunde) Kamp på små baner uten lisens. De er en gruppe på ca 14 stk.
Trener er Monica Haugland: I tillegg har Eiric Lian og Peder Hansen vært med som trenere på
denne gruppen. Her har vi noen som kun er med på minirunder.
U11/12: 5.-7.trinn: 12 spillere med lisens. Mange av de samme som på lille, men disse spiller
på 2/3 bane. Her må spillerne ha lisens for å spille kamp. Denne gruppen har også hatt besøk
av studenter fra KKG. Det er alltid gøy.
U13-15: 8.-10.trinn: (11 med lisens) 16 stk. på gruppen. Spill på stor bane med lisens. En del
utgåtte kamper. Men ellers greit. Trenere: Harald Stølevik og Monica Haugland.
U16-19: Videregående: 11 stk. Her har laget hatt et samarbeid med KIBK med to spillere. Det
er den vanskeligste gruppen å rekruttere nok spillere til. Kommer til å sjekke ut muligheten til
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å dispe opp yngre spillere. Det er også en vanskelig gruppe å få trener til. Trener: Harald
Stølevik.
Senior: Fra femten år og oppover. 12 stk. Endelig har Just et seniorlag igjen. Det har ikke vært
en god tid for voksenidretten. Siste del av sesongen gikk Just og KIBK inn i et samarbeid.
Lagledere her er Håvard Karlsen og Jarle Johansen.
Trimgruppe: For alle fra 15 år og oppover: 10 +. Her var det mange før Covid. Det er mange
som ikke har kommet tilbake (enda?).

2021
De yngste gruppene fikk trent nesten som normalt. De hadde noen uker uten trening pga.
Covid. De fra videregående og oppover hadde mer stopp fordi de en stund måtte trene med
avstand. Siden de også ofte trener med de voksne ble det ofte få folk på trening som er ganske
demotiverende for denne gruppen. 16-19, trimgruppen og seniorspillerne ble mye berørt av
Covid. Disse har blitt kraftig redusert. I tillegg var det en del avlyste kamper pga. Covid.
To planlagte turneringer til Stavanger og Fredrikstad ble avlyst.
Åtte av våre ungdommer tok kurset «Velkommen til innebandy»-kurs over to dager sist
sommer. Etter kurset jobbet de som instruktører for barn fra 1. – 8. trinn på innebandy-camp.
Nå håper vi at vi fremover kan få en tid uten covid-restriksjoner i idretten. Vi må alle prøve å
få folk tilbake til idretten.
Det er ikke treningstid til alle gruppene, så flere grupper trener sammen. Det har egentlig
fungert bra.
Det er alltid behov for flere voksne personer. Så om du kjenner kallet er det bare å ta kontakt
☺
Innebandygruppen.
Monica Haugland
Harald Stølevik
Frode Laukus

Årsmelding Just IL – fotballgruppa 2021
2021 ble nok et år preget av Covid-19, også dette året ble vi «avspist» med en halv sesong.
Heldigvis fikk seniorlagene også spille serie dette året.
Med bortfall av vårsesongen ble det i 2021 spilt ca. 110 offisielle kamper med lag fra Just IL
involvert.
Just IL stilte med følgende femten lag i fotballkretsens seriespill 2021:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G7 (2014) – to lag
J7 (2014)
G8 (2013)
J8 (2013)
G9 (2012)
J9 (2012)
G10(2011)
G11 (2010)
G12 (2009)
G14 (2007/2008)
G19 (2001-2003) – to lag
Senior Dame (samarbeidslag med Tveit IL)
Senior Herrer

Senior Herrer endte på andre plass i sin 6.divisjonsavdeling, mens G14 gikk bort og vant sin
2.divisjonsavdeling. Vi gratulerer!
Dommere i fra Just IL fortsetter å markere seg! Kai Rune Karlsen ble kåret til Årets
breddedommer for sesongen 2021.
Fotballgruppa sitt styre har i 2021 bestått av Hege Lundgreen, Elida Metveit Beisland og
Borgar Skrede-Holen.
Fotballstyret har, i tillegg til elektronisk møtevirksomhet/saksbehandling, hatt fire styremøter
i løpet av 2021. I tillegg har vi deltatt på Kretsting og ulike møter i regi av NFF Agder. Det ble
også avholdt trenerforum i løpet av høsten.
Fotballgruppa har i løpet av året hatt fire deltakere gjennom Grasrottrener del 1-kurset og
en deltaker gjennom delkurs 3 og 4. Det har i tillegg væt avholdt klubbdommerkurs.
Justvik 15.3.2022
Styret Fotballgruppa Just IL

Årsmelding mosjonsidrettsgruppa 2021
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 tar styrets og undergruppenes årsmeldinger til etterretning.
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Vedlegg 3: Regnskap 2021

10

Balanserapport 2021
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JUST IL
Noter til årsregnskapet 31.12.2021
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:
2021 2020
Trenerhonorar
Godtgjørelse til styret
Sum

0
0
0

0
0
0

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 2021
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 2021 er satt opp under
denne forutsetningen.
12
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Vedlegg 4: Kontrollutvalgets beretning
Kontrollutvalgets beretning for 2021
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 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 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
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 skal få oversendt sakspapirer og referater fra styrets
møter fortløpende i styreperioden.
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 2021 godkjennes av
årsmøtet.
Kristiansand, 23. mars 2022
Ole Martin Kro

Elke Udelhoven

Trine Smith-Johansen

Innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Just ILs årsregnskap for 2021 godkjennes
av årsmøtet.
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Vedlegg 5: Forslag og saker
Sak 10.1. Forslag fra håndballgruppa: Avlønning av trenere
Bakgrunn for saken:

Vi ser at grunntanken til Just med å ha foreldretrenere ikke alltid gir de resultater vi ønsker.
Det er ikke lenger samme dugnadsånd blant «folket» som det en gang var, og resultatet av
det er at vi ikke klarer å presentere et godt tilbud til barna og dermed feiler i rekrutteringen.
Håndballgruppa ber dermed hovedstyret/årsmøtet om å utrede en løsning hvor vi kan tilby
trenere en lønn i en eller annen form.
Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber hovedstyret utrede en løsning hvor vi kan tilby trenere lønn i en eller annen
form.
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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.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar videreføring av følgende kontingenter:
1. Medlemskap: 300,2. 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 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 2022

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett.
17

Vedlegg 8: Valgkomitéens innstilling
Årsmøtet 2021 valgte følgende styre:
•
•
•
•
•
•

Leder: Bror Olav Andreas Skrede (valgt for to år)
Nestleder: Tina Engesland Rasmussen (ett år igjen av perioden)
Medlem: Monica Haugland (ett år igjen av perioden)
Medlem: Søren Kragholm (valgt for to år)
Medlem: Christian Justnes (valgt for to år)
Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (valgt for ett år)

Valgkomitéens innstilling til nytt styre:
• Leder: Bror Olav Skrede (ett år igjen av perioden)
• Nestleder: Tina Engesland Rasmussen (innstilles for to nye år)
• Medlem: Monica Haugland (innstilles for to nye år)
• Medlem: Søren Kragholm (ett år igjen av perioden)
• Medlem: Christian Justnes (ett år igjen av perioden)
• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (innstilles for ett nytt år)

Årsmøtet 2021 valgte følgende kontrollkomité:
•
•
•

Ole Martin Kro (ett år igjen)
Elke Udelhoven (ett år igjen)
Trine Smith-Johansen (vara)

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomite:
• Ole Martin Kro (innstilles for to nye år)
• Anders Moen (innstilles for to år)
• Trine Smith-Johansen (vara, innstilles for ett nytt år)
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Vedlegg 9: Representasjon og Styrets innstilling til ny valgkomité
Representasjon
Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd Just IL har representasjonsrett i.

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

Leder: Vegard Helland
Medlem: Elisabeth Ryen
Medlem: Åpen
Vara: Åpen
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