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Møtereferat	  –	  Årsmøte,	  16.	  februar	  2012	  

Sak	  1: Godkjenning	  av	  stemmeberettigede.	  
Vedtak: Godkjent 
 

Sak	  2: Godkjenning	  av	  innkalling	  og	  sakliste.	  
Vedtak: Skiavdeling og handballavdeling legger fram revidert regnskap. Bytter om på rekkefølge på 
innkomne saker. 
 Godkjent 
 

Sak	  3: Valg	  av	  møteleder,	  referent	  og	  to	  personer	  til	  å	  underskrive	  
møteprotokollen.	  

Vedtak:  
Møteleder: Ole Nesjø 
Referent: Tron Vedul Tronstad 
Underskrivere: Einar Opøien og Erling Hagnes 

Godkjent 

Sak	  4: Årsmelding	  og	  regnskap	  friidrettsavd.	  og	  idrettsskolen.	  
Vedtak: Godkjent 

Sak	  5: Årsmelding	  og	  regnskap	  fotballavd.	  
Vedtak: Valgkommiteen strykes fra sak angående etterfølger etter Terje Reitan. Leder i arbeidsutvalget ble 
kontaktet, ikke valgkommiteen. Teksten endres. 
Godkjent 

Sak	  6: Årsmelding	  og	  regnskap	  trimavd.	  
Vedtak: Stokkvola tusenårssti la fram økonomisk redegjørelse. Revidert regnskap legges fram på 
halvårsmøtet 2012. 
Godkjent 

Sak	  7: Revidert	  regnskap	  skiavd.	  
Vedtak: Godkjent 
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Sak	  8: Revidert	  regnskap	  handballavd.	  
Vedtak: Revisorers kommentarer tas til følge og handballavd. tar tak i dette. 
Godkjent 

Sak	  9: Årsmelding	  og	  regnskap	  arbeidsutvalget.	  
Vedtak: Medlemsliste med navn må lages. 
Godkjent 

Sak	  10: Innkomne	  saker.	  

Sak	  10.1: Forslag	  om	  å	  lagre	  møteprotokoll	  digitalt.	  
Vedtak: Godkjent 
 
Fra friidrettsavd.: 

Sak	  10.2: Ang.	  forslag	  om	  endring	  av	  flerbruksanlegg	  til	  kunstgressbane.	  
Innstilling : Vi ønsker en videre utredning av kunstgressbane i Åsen. 
                    Denne utredningen må ta sikte på en detaljert arealdisponering av området, 
                    og må innbefatte alle avd. i IL Aasguten, som har interesser i området. 
Vedtak: Godkjent 
 

Sak	  10.3: Godkjennelse	  fra	  årsmøtet	  til	  å	  fortsette	  arbeidet	  med	  prosjektering	  av	  bygging	  av	  
kunstgressbane	  på	  gressbanen.	  

Vedtak: Ordet prosjektering strykes fra saken. Flerbruksanlegg legges til i sakteksten. 
Ny tekst: Godkjennelse fra årsmøtet til å fortsette arbeidet med bygging av kunstgressbane og 
flerbruksanlegg på gressbanen. 
Årsmøtet gir fullmakt til hovedstyret til å opprette en gruppe som kan ta seg av arbeidet. 
Godkjent 

Sak	  10.4: Invitasjon	  til	  tegning	  av	  aksjer	  i	  St.	  Olavsløpet	  AS.	  	  
Hovedstyret foreslår at IL Aasguten kjøper 10.000 aksjer i St. Olavsløpet til en kurs av kr. 1 pr. aksje. 
Investeringen belastes Trimavd. 

Vedtak: Årsmøtet ser ingen grunn til å gå over minsteinnsatsen på 5000 aksjer. IL Aasguten kjøper 5000 
aksjer av kr. 1 pr. aksje. Investeringen belastes Trimavd. 
Godkjent 

Sak	  10.5: Forslag	  om	  å	  opprette	  en	  sykkelgruppe	  under	  Trimavd.	  
Det vil da bli innbetalt en startlisens for hele året for medlemmer som ønsker å delta i turritt, i stedet for 
at man betaler startlisens for hvert ritt, noe som vil bli mye dyrere. 

Vedtak: Trimavd. trenger ikke opprette en egen gruppe – det holder at idrettslaget melder seg inn i Norges 
Sykkelforbund. Trimavd. står for det administrative. Syklistene blir med og dekker opp kontingent til 
Norges Sykkelforbund og Trøndelag sykkelkrets.  
Godkjent 
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Fra fotballavd.: 

Sak	  10.6: Forslag	  om	  utvidelse	  av	  antall	  medlemmer	  i	  fotballstyret	  fra	  fem	  til	  sju	  
medlemmer.	  

Vedtak:  
Kommentarer:  
- Aktivitet i gruppene må ha hovedfokus. Det er derfor underforstått at antall medlemmer i styrene må stå i 
samsvar med aktivitetsnivå.  
- Alle rollene må ikke sitte i styrene. Styremedlemmer må bli flinkere til å delegere oppgaver.  
 
Årsmøtet annullerer vedtaket fra årsmøtet 2010 og går tilbake til opprinnelig tekst i organisasjonsplanen til 
IL Aasguten. Denne sier at gruppene skal ha minimum tre medlemmer, men kan økes til det behov som hver 
underavdeling har. Årsmøtet gir fullmakt til hovedstyret å godta nye medlemmer.  
Godkjent 

Sak	  11: Organisasjonsplan.	  
Vedtak: Ingen endringer. 

Sak	  12: Strategiplan.	  
Vedtak: Ingen endringer. 

Sak	  13: Fastsettelse	  av	  medlemskontingent	  2012	  
Vedtak: Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å endre medlemskontingent etter å ha undersøkt med idrettslag 
i nærmiljøet.  
Godkjent 

Sak	  14: Valg	  
Vedtak:  
Hovedavdeling:  
Leder: Kjell Olav Einarsve 
Nestleder: Ole Magne Rønning 
 
Friidrett: 
Leder: Stig Rønning 
Nestleder: Tor Børge Buberg 
Styremedlem: Karin Pedersen, Stein Ove Fossum, Astrid Almlid 
 
Trim: 
Styremedlem: Hans Røsdal 
 
Håndballavd.: 
Styremedlem: Tone Alstad 
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Fotballavd.: 
Styremedlem: Jon Nordaunet, Sveinung Mossingan, Trude Iren Stangvik Olsen, Geir Robert Aakvik. 
 
Valgkomite: 
Leder: Arild Hovdal 
Styremedlem: Terje Veie 
 
Årstallene i valgkomiteens innstilling er feil, de viser ett år for mye. 
Godkjent 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Einar Opøien       Erling Hagnes 


