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1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkallingen, saksliste og forretningsordning. 

 

3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to (2) medlemmer til å 

underskrive protokollen. 
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmøtet velger følgende til dirigent(er), referent(er) til å underskrive protokollen: 

• Dirigent(er): 

• Referent(er): 

• Underskrive protokoll: 

• Underskrive protokoll: 

 

4. Årsmeldinger: 
 

4.1. Styrets årsmelding: 

Årsmøte 2018 - Styrets årsberetning for 2017 

Styret har i styreperioden 2017 hatt følgende medlemmer: 

Leder –   Søren Kragholm 

Nestleder -   Bror Skrede 

Styremedlem -  Steffen Holskog Larsen 

Styremedlem -  Kristine Seilfaldet (barneidrettsansvarlig) 

Styremedlem -  Rune Nomeland 

Vara -    Benjamin Mykjåland 

Gruppeledere (deltaker på halvdelen av styremøtene) 

Innebandy -   Monica Haugland/Heidi Kristensen 

Håndball -   Lilliane Vollen avløste fra høsten 2017 Birgit Kvarsnes-Olsen 

Fotball -   Aleksander Østerhus 

Barneidrett -   Kristine Seilfaldet 
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Der er i perioden avholdt 11 styremøtet.  

Just IL har fortsatt positive utvikling med tilfredsstillende rekruttering av medlemmer og trenere 

samtidig som aktivitetstilbudet økes med nye lag. Just IL har per 31.12.2017 i alt 627 

medlemmer fordelt over følgende: 

Barneidrett/idrettsskole: 50 

Håndball: 160 

Fotball: 321 

Innebandy: 90 

Just IL er drevet av dugnadsånd og frivillig innsats hvilket er helt avgjørende for å utvikle 

tilbudene videre. Styret i Just ønsker å takke alle som deltar med frivillig arbeid.  

2017 har på mange måter vært et konsolideringsår for idrettslaget hvor 2016 var et år med 

mange nye aktiviteter og lag har 2017 vært et år hvor lagene har satt seg eller blitt lagt ned for 

å tilpasse seg et realistisk tilbud som medlemmer og trenere kan opprettholde. Konkret betød 

det at vi gikk fra to herreseniorlag i håndball til et herrelag og damelaget i håndball ble lagt 

ned. Videre ble seniorlaget i innebandy lagt ned. Styret synes selvfølgelig at det er kjedelig at 

lag blir lagt ned men har stor forståelse for at det er krevende å reise på kamp og finne tid til 

trening når man for manges del også trener sine barn og ønsker at de følge optimalt opp. 

Videre er det jobbet målrettet med å opprettholde gode løsninger for ungdom hvor spesielt 

fotball har vært i fokus. Her har man utviklet et godt G19-lag med flinke trenere og et G15 lag 

i samarbeid med Donn. Ungdomstilbud er viktig og vi er stolte at å ha disse tilbudene. De 

kommende år får Just en enda større ungdomsgruppe å følge opp da vi har mange medlemmer 

i årene fra 6-12 år. Her blir det viktig å opprettholde tilbud når enkeltspillere har lyst å prøve 

utfordringer i større klubber. Vår erfaring så langt er at den ekstrainnsats som legges inn å 

opprettholde tilbud, gir gevinst i lengden. På fotball har flere de siste årene ønsket å prøve seg 

i andre klubber og det har vært vanskelig å ha lag i Just men etter et eller to sesonger, har 

store deler av spillerne kommet tilbake. Nettopp fordi der har vært lag i Just. Om der ikke hatt 

vært lag hadde sjansen for at ungdommene hadde valgt fra idrett vært stor, hvilket er en dårlig 

konsekvens som ingen er tjent med.  

Organisatorisk fikk styret etter siste årsmøte fire nye medlemmer og kassererollen ble ivaretatt 

av en ekstern aktør. Denne løsning har fungert fint og vi har bedre kontroll på økonomi, 

fakturering og medlemshåndtering. Styret får månedlige rapporter og kan styre bedre når 

kunnskapsgrunnlaget er lett tilgjengelig. Der er også jobbet med å forbedre rutiner for 

innhenting av laglister og politiattestoversikt. Styret opplever at det kvalitetsforbedrende arbeid 

som fotball gjorde i 2016 også har forbedret de andre grupper i klubben og både håndball- og 

innebandygruppene er nå i prosess for å få dette på plass. Styrets erfaring er at det er en stor 

fordel av drive klubb, og ikke minst et rent dugnadsbasert idrettslag når disse tiltakene er på 

plass og implementert.  

Styret har i 2017 gjennomført to administrative kompetansehevingsaktiviteter for styre, 

undergrupper og foreldrekontakter ved NIF. Klubben har avholdt interne kompetansetiltak på 

fotball og innebandy (klubbkurs) mens håndball har deltatt i eksterne kurs. Klubben har ved 

flere anledninger fått god hjelp og sparring av forbundene hvilket er en verdifull ressurs å ha i 

lokalområdet.  
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2017 ble også året hvor Just IL for første gang rundet et skarpt økonomisk hjørne med en 

omsetting på over 1 MNOK. Våre inntekter har positiv utvikling på alle plan. Dette gir mer rom 

for å levere et bedre tilbud som komme alle medlemmer til gode. Dugnadsånden er også fin. 

Der ble for 2017 satt av 500 kalendere til lagdugnad hvilket er en fin måte å genere ekstra 

inntekter til lag. Hvert lag i Just IL har nå en egen prosjektkonto i regnskapet, hvor inntekter 

fra kiosker og dugnader deponeres.  

Just har også vært flinke til å hente midler fra både det offentlige og stiftelser/fond. Bl.a. har 

Spareskillingsbankens fond donert midler til innkjøp av minifotballbaner som blir et krav fra 

2018 i fotball for de minste.  

20.2.2018 

Styret 

4.2. Håndballgruppas årsmelding: 
Årsmelding Just Håndball 2017 

Lag/trenere: 

• J/G 6 født 2011: 9 stk. Trener Christian Justnes. 

• J 7 født 2010 10 stk. Trenere Birgit og Sondre K.-Olsen. 

• J 8 født 2009 19 stk. Trenere Mia H.Larsen, Ingvild Thu Kro. 

• J 9 født 2008 17 stk. Trenere Birgit og Sondre K.-Olsen 

• J 10 født 2007 13 stk. Trenere Birgit og Sondre K.-Olsen 

• J 11 født 2006 13 stk. Trener Nina Nordahl 

• G 7 født 2010 13 stk. Trenere Børge Hoem, Christine R. Fjellheim, Morten Tolfsen, 

Kenneth Birkeland. 

• G 8 født 2009 3 stk. Guttene har hospitert med G9. 

• G 9 født 2008 16 stk. Trener Rene Nordahl 

• G 10 født 2007 12 stk. Trener Peder Antonsen 

• Herre 3.div 27 stk. Trener Børge Hoem 

Når årsmelding skrives noterer vi 122 medlemmer i håndballen. Her har vi hatt økning i antall 

medlemmer fra Justneshalvøya og Fagerholt. 

Det har vært, og er høy aktivitet på alle lag i klubben. Treningene avvikles i Havlimyrhallen, 

der samtlige lag har halltid. 

Det har vært satt fokus på kvalitet i treningene. Peder Antonsen har blitt vår trenermentor, 

noe vi er svært glad for. Dette er en person med bred kunnskap og erfaring på ulike nivå. 

Han vil sammen med Sondre K.Olsen være behjelpelig med tilrettelegging av treninger om 

det skulle være behov for det. Klubben har også gitt barna mulighet for hospitering. Dette har 

vært svært positivt, både for utvikling og samhold i klubben. 

Flere trener har tatt flere kurs. 

Ved sesongslutt, juni 2017, var de eldste i klubben på overnattingscup til Bø Sommerland. 

Det var en fin og spent gjeng som var klar for togtur, badeland og håndball.  Alle lag fikk 

min.3 kamper. De ble spilt på kunstgress i Telemarkshallen. Det ble en suksess som vil vil 
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gjenta. 

Vi bruker fortsatt SPOND som kommunikasjonskilde. Elisabeth Heggland har ansvar med 

inn/utmelding av medlemmer, og at de blir lagt til i de riktige gruppene. 

De ulike lag har gjennom sesongen vært ansvarlige for 1-2 arrangement i form av miniring 

eller aktivitetsserie i hallen. Vi opplever at foresatte er gode på og stille opp, og bidra der det 

trengs. Inntektene går direkte til lagskassen.  

Håndballen jobber med å få satt et styre. Styre skal planlegge og ivareta lagets drift, 

herunder mål- og strategiarbeid, samt oppgaver beskrevet i paragraf 1 NIFs lover, lovnorm 

for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. Videre 

er det ønskelig å rekruttere dommere.  

Hovedmålsetting for fremtiden er primært å stille stabile lag i alle alderstrinn, i 

aldersbestemte klasser. 

Økonomi- henviser til klubbens kasserer. 

Vi har vært igjennom en sesong preget av et høyt aktivitetsnivå på alle plan. For å drive en 

klubb kreves det mange dugnadstimer. Trenere, foreldrekontakter med flere har gjort en 

innsats som de alle kan være stolte av. For en klubb som Just IL, vil alltid dugnadsånd og 

frivillig innsats være den klart viktigste ressursen i klubben. 

Takk for samarbeidet. 

 

For Just Håndball 

Lilliane Vollen  
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4.3. Årsberetning innebandygruppa: 
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4.4. Årsmelding barneidretten: 
Just IL sin barneidrettsgruppe er todelt, barneidrett og –trim for barn to til fem år og 

idrettsskole for barn seks – tolv år. 

4.4.1. Barnetrim og barneidrett: 
Barnetrimmen har vært et tilbud for barn tre til seks år i følge med foresatte. Treningen har 

funnet sted i dansesalen i Havlimyrahallen mandager 17:15 – 18:00 og har bestått av 

hinderløyper, litt ballspill og andre gøyale aktiviteter. Instruktør har vært Rune Kostøl og Berit 

Ege. Det er rundt 30 barn som, sammen med foresatte, har benyttet seg av tilbudet i sesongen 

2017/2018. 

Barneidretten er et tilbud for fire- og femåringer, og har funnet sted i dansesalen i 

Havlimyrhallen på torsdager. I barneidretten har det vært fokusert på ulike øvelser og leker 

som er med på å utvikle koordinative- og motoriske egenskaper hos barna. Instruktører har 

vært Petter Larsen Hellstrøm og Magnus Stulen, og det har vært rett i underkant av 20 barn 

som har benyttet seg av tilbudet. 

4.4.2. Idrettsskolen: 

Ansvarlig trener: Kristine Seilfaldet 

Trener: Eva Åsheim  

Idrettsskolen skal stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen til barna. Det gjøres i 

hovedsak via lek. Det skal øves på sosial omgang og samarbeid i tillegg til å forberede barna 

på organisert aktivitet. Gjennom praktiske øvelser får barna innblikk i hvordan flere ulike 

idretter utøves. Idrettsskolen skal gi en så allsidig idrettsopplæring som mulig.  

Treningene starter og avsluttes med samling i sirkel. Vi starter sirkelen med at barna får 

uttrykke hvilken dagsform de er i, og vi gir de en kort påminnelse om hva vi skal gjennom i 

løpet av timen. Når vi samles igjen etterpå får de som ønsker dele sine erfaringer og 

synspunkter om treningstimen, og gjerne komme med tips til hva som kunne vært gjort 

annerledes eller forslag til hva de ønsker å gjøre en annen gang. Før barna avslutningsvis får 

informasjon om hva som skal skje når de møtes igjen neste gang. Før vi går gir alle en high 

five i gruppe. Treneren starter og alle barna sender high fiven videre som en «bølge» før den 

kommer til treneren igjen.  

Det har vært mellom 15 og 30 barn per trening.   
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4.5. Årsberetning fra fotballgruppa: 
 

Leder: Aleksander Østerhus 

Årsmelding Just IL – fotballgruppa 2017 
Fotballgruppa i Just IL opplevde også i 2017 god vekst, sesongen 2017 stilte vi med 16 lag i seriespill. 

• G7 1 og 2 

• G8 1 og 2 

• G9 1 og 2 

• G10 1 og 2 

• G11 

• G13 

• G14 (Samarbeidslag med FK Donn G13) 

• G19 

• Senior dame 

• Senior herrer 1 og 2 

• Oldboys 

Lag fra Just IL spilte over 230 obligatoriske fotballkamper i løpet av sesongen, i tillegg har Just-lag 

deltatt på en rekke cuper og turneringer, så det er god aktivitet i gruppa. Gode resultater oppnådde vi 

og. Senior 1 endte på tredjeplass i 6.divisjon avd.2. I ungdomsfotballen endte G14 på andre plass i G14 

9er 2/3 divisjon avdeling 1 vår, mens G13 først kom på tredje plass i 3. divisjon avdeling 2 vår, mens 

det ble andre plass 2. divisjon avdeling 10 høst. Imponerende av G13-laget vårt, som hadde en 

gjennomsnittsalder på rundt elleve og et halvt år! 

Det er med stor glede at vi i løpet av 2017 fikk i gang jentefotball i Just IL igjen. Vi har nå mellom 20 og 

30 jenter, fordelt på årgangene 2006 – 2011, som trener regelmessig. Jentene har også rukket å delta 

i flere cuper. 

Som Kvalitetsklubb har vi fokus på kompetanse og utdanning. Flere har vært på kurs i 2017, og ved 

årsskiftet har vi følgende kompetanse i fotballgruppa: 

Kurs: Kvinner totalt: Menn totalt: Total kompetanse i Just 
IL per 31.12.2017: 

Barnefotballkvelden 9 19 28 

Ungdomsfotballkvelden 1 3 4 

Grasrottrener del 1 4 13 17 

Grasrottrener del 2 3 9 12 

Grasrottrener del 3 0 3 3 

Grasrottrener del 4 0 3 3 

Keepertrener B-lisens 0 1 1 

Trener B-lisens 0 0 0 

Klubbdommer 2 13 15 

Rekrutteringsdommere 2 1 (+ 4 på kurs 
februar 2018) 

3 

Kretsdommere 2 1 3 
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Fotballeder del 1 1 3 4 

Fotballeder del 2 0 2 2 

Fotballeder del 3 0 1 1 

Fotballeder del 4 0 0 0 

Coaching del 1 
(idrettskretsen) 

0 3 3 

Aktivitetsleder 
(idrettskretsen) 

0 1 1 

Hjertestarter 
(idrettskretsen) 

3 4 7 

 

Vi fortsetter fokuset på kompetanse også i 2018, det er planer for trener- og dommerkurs i løpet av 

våren 2018. 

Just IL er også godt representert i NFF Agder. På kretstinget i 2017 ble Bror Skrede valgt til nestleder i 

styret for 2017 og etter at Anne Katrine Thomsen har meldt overgang til Just IL, har vi også en 

representant i dommerkomiteen i NFF Agder. 

Vi ønsker også å trekke fram vår spiller Lewi Udelhoven, som høsten 2017 ble tatt ut på sonelag G05 

Midt. Veldig gøy for Just IL! 

Justvik 7.2.2018 

 

Styret 

Fotballgruppa Just IL 

 

4.6. Mosjonsgruppas årsmelding 
Just IL sin trimgruppe favner over resten av aktiviteten i idrettslaget. Fellesnevner er at 

aktivitetene primært er rettet mot idrettslagets voksne medlemmer og at det er ment å være 

lavterskeltilbud. I Just IL skal det være plass for alle, uansett ferdighetsnivå og form. Her følger 

en liten oversikt over aktiviteten i 2017. 

Justvikkarusellen: 
Vi sliter fremdeles med å holde liv i Justvikkarusellen. Vi trenger folk som kan tenke seg å 

være med å arrangere disse marsjene sammen med velforeningene i bydelen. Vi håper 

fremdeles at det er noen der ute kunne tenke seg å ta over ansvaret for å arrangere disse 

turmarsjene på vegne av Just IL.  

Volleyball: 
Trimvolleyballgruppa har drevet på igjennom 2017. Imidlertid har interessen dalt, så tilbudet 

ble i januar 2018 lagt på is. Just IL sitt lag i bedriftsvolleyballserien, Justvik Akademiske, var 

aktive i sesongen 2016/2017, men har en pause i sesongen 2017/2018, så får vi se om 

interessen for volleyball våkner opp igjen i løpet av året.. 

Odmars spinning: 
Odmars spinning holder koken i perioden hvor klokka er innstilt på vintertid. Det har kommet 

noen nye deltakere til, men det er fremdeles plass til flere. 
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Kondisjon- og styrketrening: 

Denne aktiviteten har vi dessverre ikke tilbudt i 2017, men vi ser på mulighetene for å starte 

opp igjen nå som Justvik skole har åpnet igjen. 

Mosjonsfotball: 
Høsten 2017 startet vi opp med et nytt tilbud, mosjonsfotball, som i realiteten er løkkefotball 

for voksne. Tilbudet har blir godt mottatt, og det begynner å bli en god gruppe med 

medlemmer. 
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5. Regnskap 2017: 
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6. Saker til behandling 
 

Oppfølging av saker fra årsmøte 2017: 

 

• Differensierte treningsavgifter (6.3.) 

Forsikring/lisens: Saken gikk på om det skulle differensieres i treningsavgifter med 

utgangspunkt i forbundenes ulike praksis for lisens. Dette var der ikke stemning for i 

årsmøtet. I årsmøtet ble styret videre bedt om å undersøke om klubben skulle dekke 

ungdommers (13+ år) lisens/forsikring.  Dette er undersøkt med kasserer i markedet og 

det er et område hvor der er ganske få tilbud. Gjensidige har som sponsor for håndball-

forbundet et tilbud men det kan ikke sammenlignes med fotball. Innebandy har samme 

ordning som håndball. Styret har konkludert at klubben ikke kan ta den økonomiske risiko 

ved å dekke lisens/forsikring for ungdom men at det fremover vil bli tydeliggjort på vår 

nettside med en tekst om denne merkostnad for ungdom på innebandy og håndball. 

• Innkjøp av 5ermål til Justvikbanen (6.8.) 

Målene er innkjøpt og har vært i bruk i sesongen 2017. 

• Innkjøp av hjertestarter (6.9.) 

Hjertestarteren er bestilt, og vil komme på plass i god tid før seriestart 2018. Det lykkes 

(foreløpig) ikke å få med andre aktører på et spleiselag. 

• Innbygging av Just ILs ballbinge (6.10.) 

Just IL har arbeidet med ulike modeller, men saken er litt på vent, i påvente av en 

avgjørelse angående barnehage på Justvik. Dersom kommunen bestemmer seg for å 

bygge en ny barnehage på Justvik, vil dette få svært negative konsekvenser for Just IL. 

For det første vil neppe ballbingen komme opp igjen på området, og for det andre, vil det 

være veldig usikkert om og eventuelt når et skifte av dekke på Justvikbanen vil finne 

sted. 

 

6.1. Anskaffelse av minibuss 
Forslag fra fotballgruppa 

Bakgrunn: Fotballgruppa foreslår at Just IL går til anskaffelse av en 17-seters minibuss til bruk 

for alle lag i idrettslaget. Utgiften til innkjøp/leasing kan dekkes gjennom støtte fra ulike fond, 

dugnadsarbeid, sponsor/reklamesalg og eventuell investering fra Just IL. Behovet for en 

minibuss er kanskje ikke kjempeprekært, men fotballgruppa mener at felles lagreiser i denne 

minibussen, vil være med på å bygge samhold i lag og idrettslag. 

Fotballgruppa foreslår at årsmøtet gir styret i fullmakt å gå til anskaffelse av en minibuss, 

bestemme hvordan denne skal anskaffes og finansieres og å fastsette rutiner for drift av 

bussen (lagsavgifter, prioriteringer o.l.)  

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet støtter fotballgruppas forslag.  
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7. Fastsetting av medlemskontingent: 
 

Just IL har satt deler av økonomioppfølgningen ut til Kontordamene AS. Realiteten er at det 

er tilnærmet umulig å finne frivillige som vil og kan utføre regnskaps- og økonomiarbeid. 

Tiltaket har gitt oss svært mye bedre oversikt over idrettslagets løpende økonomi.  

 

For å dekke inn denne utgiften, og for å justere for prisveksten, foreslår styret å øke 

treningsavgiften med 100,- i året, for alle avgiftskategorier. Medlemskapskontingenten på 300,- 

per år forblir uendret. 

 

Justeringen vil tre i kraft i 2018. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Årsmøtet vedtar forslått kontingentjustering 

• Medlemskap: 300,-  

• Treningsavgift:  

a. Barn (6 – 12 år) 550,- (+ 100,-) 

b. Junior (13-16 år) 750,- (+ 100,-) 

c.   Senior: 1000,- (+ 100,-) 

d. Aktiv volleyball/oldboys/oldgirls 850,- (+ 100,-) 

e. Barneidrett: 300,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret) 

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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8. Forslag til budsjett 2018: 
 

   

 
Budsjettert resultat (overskudd) 95 000,- 
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9. Organisasjonsplan: 
Styret ser ikke behov for noen vesentlige endringer av organisasjonsplanen, men foreslår å 

endre et punkt, slik at leder for undergruppa ikke også fungerer som sportslig leder for 

undergruppen. 

Endringer: 

Kulepunkt 5 under kapittel 3.5. Undergruppene, endres fra: 

• Gruppeleder fungerer også som sportslig leder innenfor den aktuelle 

idretten/undergruppe. 

Til: 

• Gruppeleder kan fungere som sportslig leder for den aktuelle idretten/undergruppe, 

men undergruppen kan også velge å gi en annen person i undergruppestyret denne 

oppgaven. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar revisjon av Organisasjonsplan for Just IL, basert på forslaget styret har 

fremmet. 

10. Valg: 
Styret i Just IL har i inneværende periode bestått av følgende personer: 

• Leder: Søren Kragholm (på valg, ut av styre) 

• Nestleder: Bror Olav Andreas Skrede  

• Styremedlem: Kristine Seilfaldet (på valg, ut av styret) 

• Styremedlem: Steffen Holskog Larsen  

• Styremedlem: Rune Nomeland 

• Varamedlem: Benjamin Mykjåland (på valg, ut av styret) 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Medlem: Marit Opås 

• Medlem: Geir Odmar Heldal  

• Medlem: Vidar Gundersen 

• Medlem: Maria Henriksen 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Valgkomiteen har i år hatt mange gode kandidater til styreverv i Just IL, og vi er glade for at 

flere har takket ja til oppgaven. Ny leder har vi funnet blant sittende styremedlemmer. I tillegg 

har vi fått inn to nye kandidater, som vi er sikre på vil gjøre en svært god jobb for Just IL.  

Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 

• Leder: Rune Nomeland (velges for to år)  

• Nestleder: Bror Olav Andreas Skrede (ikke på valg) 

• Styremedlem: Elke Udelhoven (ny, velges for to år) 

• Styremedlem: Heidi Kristensen (ny, velges for to år) 



 

 
 

 

21 

• Styremedlem: Steffen Holskog Larsen (ikke på valg) 

• Varamedlem: Hans Rune Haugen (velges for et år) 

Valgkomiteen 2018 

 

Geir Odmar Blaarud Heldal   Marit Opås 

Vidar Gundersen    Maria Henriksen  

 

Styrets forslag til ny valgkomité (jf. § 19 (1)): 

• Medlem: Marit Opås 

• Medlem: Søren Kragholm  

• Medlem: Vidar Gundersen 

• Medlem: Maria Henriksen 

 


