
1

Vivil Generalforsamling 24. mars kl. 1900 2021

Gjennomført som møte på Tearns

SAK Tema

1 Åpning Styreleder JØrgen Sætre ønsker velkommen og gir ordet til Harald
Mjelva som orienterer om hvordan teams møtet fungerer. Han gir
deretter ordet til dirigent.

2 Konstituering
Teams møte Velkommen til teams-møte

2a Godkjenning av
innkalling

Vedtektene § 13.2 krever en måneds varsel.
Varsel ble sendt den 26.2.2L mens møtet holdes i dae24.3.2L
MØte innkallelsen er sendt ut to dager for sent.

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak:
lnnkalling til Årsmøtet godkjennes

2b Godkjenning av

saksliste
Vedtektenes § 13.2
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
senest 2 uker før årsmøtet.
Vedtektenes § 13.5
Saker likevel tas opp om minst 2/3 deler av de fremmøtte stemmer for
det.
Det er ikke kommet inn noen saker som skal behandles under Sak 5
innkomne saker. "

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes

2c Godkjenning av
stemme
berettigede og
vedtaksførhet

Vedtektenes § 13.5
bestemmer at det må være flere til stede på årsmøtet for at årsmøte
kan treffe vedtak - dvs. 5 personer.
Det er
......15....Tota|t antall stemmeberettigede, herav
......1.... Hovedmedlemmer og
....,.14.... StØttemedlemmer til stede

Følgende hadde ordet i saken:
Harald Mjelva
JØrgen Sætre
David Støre

Forslag til vedtak:
De fremmøtte godkjennes som stemme berettigede og årsmøtets
vedta ksførhet godkjen nes.

2d Valg av dirigent Vedtektenes § 14 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie
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Forslag til vedtak
Ole Jakob Skei e - velges til dirigent for årsmøtet.

2e Valg av referenter Vedtektenes § 14 Valgt referent behøver ikke være medlem

Foreslått som referent er:
Jørgen Sætre og Håvard Grenan

FØlgende hadde ordet i saken: Ole iakob Skeie

Valgt til referenter ble J6rgen Sætre og Håvard Grenan

2f Valg av to
medlemmer til å

underskrive
protokollen

Foreslått til å underskrive protokollen sammen med referentene ble
Elisabeth Wahlund og Ole-Petter Karlsen

FØlgende hadde ordet i saken: Ragnhild Elisabeth Wahlund

Valgt til å underskrive protokollen sammen med referentene ble
Ragnhild Elisabeth Wahlund og OIe-Petter Karlsen

3 Styrets
årsberetning for
2020

Vedtektenes § 12.5
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også
vedkommende signere.

Gjennomgang av årsberetning far 2O2A
Punkt for punkt
Spørsmål
lngen spørsmål

Følgende hadde ordet isaken: Ole Jakob Skeie 
l

Forslag til vedtak
Styrets forslag til Årsberetning godkjennes som Vivil lL sin årsberetning
for 2O20.

3b Gruppenes
årsberetninger

Gjennomgå en og en av gruppene -fortløpende
Ta spørsmål til hver enkelt.

Følgende hadde ordet i saken:
David Støre gikk gjennom gruppene

Forslag til vedtak:
G nes årsberetni r tas til orientering

4 Regnskap for
2020

Om regnskapet bestemmer vedtektene:
Vedtektenes § 11.3
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.
Vedtektenes § 12.1
ldrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.
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Vedtektenes § 12.2
ldrettslag som har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
følge NlFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter
beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven.
Vedtektenes § 12.5
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også
vedkommende signere.

Gjennomgang av regnskapet for 2020

Spørsmål

FØlgende hadde ordet i saken

Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak
1) Revisors beretning tas til etterretning med forbehold om at datofeil
rettes .

2) Styrets forslag til regnskap lor 2O2O vedtas som Vivil lL sitt regnskap
for 2O2O

5 lnnkomne forslag Viser til vedtaket under konstituering 2b
Det foreligger ingen innkomne forslag

5 Fastsetting av
kontingent for
2022

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets
a ktivitetstilbud.
Kontingenteni202T er kr 500 for hoved- og støttemedlem

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak
Kontingentenfor 2022 fastsettes til kr 500 for både hovedmedlem og
støttemedlem

7 Fastsetting av
treningsavgift for
2022

Treningsavgiften i 2021 er kr 500 pr år pr gruppe man deltar i.

FØlgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak
Treningsavgiften for 2022 fastsettes til kr 500 pr gruppe en deltar i

8 Budsjett for 2021 Vedtektenes § 11.3
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.
Vedtektenes § 12.4
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd
med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

FØlgende hadde ordet i saken:
Ole Jakob Skeie gikk gjennom budsjettet
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David StØre forklarte at ting er noe usikkert mtp utgiftsiden spesielt i

forhold til Vivillekene
Camilla Sem spurte om Vivillekene er realistisk å gjennomføre nå.

Jørgen Sætre og David StØre svarte at det foreløpig ikke er tatt noe
stilling til avlysning. Det har vært diskutert utsettelse, men dette har
vist seg å være veldig vanskelig. David fortalte at det er bestilt en del
utstyr som ikke lar seg avbestille

Harald Mjelva foreslo at vi godkjenner budsjettet som det er

Forslag til vedtak:
Styrets forstag til budsjett vedtas som Vivil sitt budsjett for 2021,.

9 Behandle
idrettslagets
organisasjonsplan

Vedtektenes § 2 Organisasjon
1)ldrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.
2) tdrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte
bestemmer.
3) ldrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører
hjemme i Bærum kommune, og er medlem av Bærum idrettsråd.
4) ldrettslaget skal følge NlFs og tilsluttede organisasjonsledds
regelverk og vedtak. NlFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av
hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak:'
Lagets organisasjonsplan tas til etterretning og oppfylles under valg.

10 Engasjere revisor Bare aktuelt for lag med omsetning over kr 5 mill

11 Valg

Vedtektenes § 15 sier om valg
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølgen iforhold til stemmetall. Styrets medlemmer
velges for 2 år av gangen.

1,1,a Styreleder Leder og nestleder - velges hver for seg

Ieder JØrBen Sætre og nestleder Håvard Grenan er ikke på valg i 2OZ1-

11b Styremedlemmer 3 styremedlem - velges samlet
Styremedlem Arne Martin Thingnes er ikke på valg i 2021
Foreslått er Kristin Oulie og lan Meikle

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Kristin Oulie og lan Meikle ble valgt
1Lc Varamedlem minst l varamedlem - velges samlet

Martin Sletten Eriksen er foreslått

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie
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Martin Sletten Eriksen ble valgt

Gruppestyrene Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Valgkomiteen har foreslått styrer for 12 grupper
Valg komiteens forslag til gruppestyrer ble vedtatt med tillegg av Petter
Winther i alpingruppen

Følgende hadde ordet i saken:
David StØre fortalte litt om gruppene
JØrgen Sætre kom med et benkeforslag til medlem i alpinstyret - Petter
Winther.

Revisorer 2 revisorer

Følgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Georg Kervel og Terje Strandenæs er foreslått
Georg Kervel og Terje Strandenæs ble valgt

Valgkomite Valgkomit6 med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og
nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.

Anne Sletten og Espen Tråholt er foreslått.

FØlgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Anne Sletten og Espen Tråholt ble valgt

Representa nter Representanter tii ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
FØlgende hadde ordet i saken: Ole Jakob Skeie

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Ting og andre
møter

Avslutning Dirigent gir ordet til styreleder

Styreleder Jørgen Sætre avslutter møtet.
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Ragnhild Elisabeth Wahlund Ole-Petter Karlsen
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