PROTOKOLL ÅRSMØTE
OTRA IDRETTSLAG 2012

Tid: Torsdag 22. november 2012 kl 1900
Sted: Miljørommet i Otrahallen, Hornnes.
Saksliste:
1. Åpning ved leder Glenn Qvam Håkonsen
2. Godkjenne de stemmeberettigede - Godkjent
3. Godkjenning av innkallingen og saksliste - Godkjent
4. Valg av møteleder – Glenn Qvam Håkonsen ble valgt
5. Valg av referent – Tony Halsall ble valgt
6. Valg av to personer til å underskrive protokollen – Svein Arne Haugen og
Bjarte Frøysnes ble valgt
7. Årsberetningen, hovedlag og undergrupper.
Glenn Qvam Håkonsen gikk gjennom årsmeldingen for hovedlaget og
gruppelederne gikk gjennom sine.
Årsmeldingene er godkjent.

8. Godkjenning av regnskap, hovedlag og undergrupper
Regnskapene ble godkjent
9. Godkjenning av budsjett, hovedlag og undergrupper
Budsjettene ble godkjent
10. Innkomne saker
Det var kommet inn to saker til behandling.
Sak 1 Endring av vedtekter Otra IL
Otra IL er underlagt Lovnorm for idrettslag som ble vedtatt av Idrettsstyret
28.11.2011. Idrettslag med en årlig omsetning på under 5 millioner skal i henhold til
denne lovnorm følge NIF’s regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Det fremgår av NIF’s regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 3-1 at idrettslagets
regnskapsår skal følge kalenderåret:
§3-1. Regnskapsår
Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret. (Fleridrettslag skal
således ha felles regnskapsår for alle undergrupper og avdelinger).
Når virksomheten begynner eller opphører kan regnskapsåret være kortere eller
lengre, men høyst 18 måneder. Det samme gjelder ved omlegging av regnskapsår
Otra IL har til nå hatt et regnskapsår som avviker fra kalenderåret. Vedtektene
inneholder i tråd med denne praksis en dato for avholdelse av årsmøtet som må
endres. Otra IL sine vedtekter § 9 Årsmøte har pr. dags dato slik ordlyd:

Vedtak:
§ 9 ÅRSMØTE
Lagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i Mars/April måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene
eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig
for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til
årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og eller media til å være tilstede.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som
minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan
det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan
ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1
uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste.
Regnskapsåret 2012/2013 forlenges fram til 31.12.2013 slik at dette ene
regnskapsåret endres fra 12 til 15 måneder. Neste ordinære årsmøte skal avholdes i
mars/april 2014. Årsmøtet er innforstått med at budsjett som fremlegges til
behandling på årsmøtet i dag, gjelder for 12 måneder og dermed ikke vil samsvare
med lengden på regnskapsåret.
Årsmøtet pålegger styret i Otra IL å ajourføre lagets vedtekter, retningslinjer og
rutiner i løpet av 2013, slik at disse er i samsvar med Lovnorm for Idrettslag. Dersom
det fremkommer behov for andre endringer av lagets vedtekter enn det som er endret
over, legges dette frem på neste ordinære årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte i
Otra IL.

Sak 2:
Prioriteringsplan for anlegg
Innkomne saker sak 2.
Prioritert Anleggsplan
Otra IL er pålagt av Evje og Hornnes Kommune å komme med en anleggsplan i
prioritert rekkefølge.
EH-Kommune har ingen mandat til å kreve en slik plan, da det allerede foreligger en
anleggsplan godkjent av kommunestyret, men vi har valgt og gjøre det for å beholde
det gode samarbeidet med kommunen.
Dette har vært et tema på de fleste møter dette året, og det har ikke lyktes styret å bli
enige om en plan. I hovedsak grunnet vanskeligheter med å sammenligne
økonomi/finansiering i de forskjellige prosjektene.
I styremøte nr 4, den 27. sept 2012, ble det gjort styrevedtak om at saken skulle
utsettes og behandles på årsmøtet. Flere av finansieringspostene skulle defineres
bedre, samt behov/nytteverdi og eier av anlegget skulle belyses.
Arbeidsutvalget har gjennom hele året syntes det har vært en vanskelig sak. Alle
gruppene har jo en god sak så det er vanskelig å velge. I AU møte 13. nov 2012 ble
vi enige om å fremme et forslag til Prioritert anleggsplan for årsmøte, oversikten er
lagt ved på neste side.

Vedtak:
Anleggsplanen godkjennes med følgende endringer:
Tiltak nr 4 – ”Rehabilitering av Friidrettsbanen på Hornnes Stadion” flyttes opp
på 3 plass.
Nytt tiltak ”Rehabilitering av Idrettsbygget/Klubbhus på Evje Stadion” kommer
inn på kommer inn på 17 plass.
Korrigert plan blir oversendt EH kommune som vår prioriterte anleggsplan.
Planen rulleres årlig, - og endringer sendes Otra IL hovedlag innen 15. august.For behandling før frist for innsending av spillemidler.

11. Godkjenning av gruppestyrene – Alle gruppestyrene ble godkjent
12. Valg – Følgende personer var foreslått av valgkomiteen:
Leder:
Glenn Qvam Håkonsen
1 år
Nestleder:
Christian Andersen
2 år
Styremedlem: Thorbjørn Leifsen
2 år
Styremedlem: Margrethe Roel Omland
2 år
Torgeir Moi, Dag Gullesen og Kristin Erstad var ikke på valg og sitter ett år til.
Valgkomiteen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Jenny Strømstad takket av etter to år i arbeidsutvalget, og fikk mange lovord for
sitt arbeide med barneidretten. Et prosjekt som hun skal forsette med ut
sesongen. Jenny fikk overrekt ett gavekort på Intersport som takk for innsatsen
I kontrollkomiteens rapport ble det avdekket en feil fra årsmøtet i 2011,
vedtektene sier det skal velges 2 – to medlemmer i en kontrollkomite, Otra IL har
kun 1 – ett medlem.
Det ble fremmet benkeforslag på Terje Nilsen Abusland som medlem nr 2, det ble
enstemmig vedtatt. Terje Nilsen Abusland velges for to år.
Øvrige valg ble godkjent av årsmøtet.
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