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Årsmøte Storsteinnes Idrettslag 2022 

 

 

 

Tid: Torsdag 17. mars 2022 kl. 18:00 

Sted: Balsfjordhallen 

 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling  

 Godkjent 

3. Godkjenning av saksliste 

 Godkjent 

4 Godkjenning av stemmeberettigede 

 12 godkjente stemmeberettigede 

5.  Velge dirigent og protokollfører 

 Raymond Bjellmo dirigent og Kristin Solvang protokollfører. 

6. Velge 2 personer til å underskrive protokollen i lag med møteleder og sekretær. 

 Magnus Dølvik Johansen og Nur Eivor Yenice underskriver protokoll. 

7. Årsmelding for 2021 

 Setter av 5 minutter til egen lesing av årsmelding. 

• Hovedlaget 

Leder kommenterer at aktiviteten har vært noe lavere enn normalår. Kasserer har 

kommentar til økonomi. Omsetning til hovedlaget utenom fotballhall og garasjen er 

2.8 mill og driftsoverskudd er 114.000,- 

• Fotballgruppa 

o Leder poengterer at det er positivt at det igjen er rene jentelag og mye aktivitet 

blant de aller yngste. 

• Turngruppa 

• Orienteringsgruppa 

o Det er kommet skriv til hovedlaget fra orienteringsgruppa hvor det hevdes at 

orienteringsgruppa må anses som nedlagt da de ikke lenger har tilgang til lager og 

utstyr i garasjen. Hva det vises til er for ad-styret uklart, men ad-styret kjenner seg 

ikke igjen i beskrivelsen. 

• Skigruppa 

• Håndballgruppa 
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• Friidrettsgruppa 

o Torleif Selseng trekkes seg som leder friidrett. Ingen i nye i styret i gruppa. 

• Funksjonshemmedes gruppe 

• Balsfjordhallen 

o Ingen årsmelding. 

 

Ingen kommentarer utover dette og årsmeldinger er godkjent av årsmøtet. 

 

8. Regnskap 2021 

• Hovedlaget 

Kasserer har ordet. Hovedlaget har en omsetning på 2.8 mill. Omsetning på 8.8 mill. samlet inkl. ny 

garasje og den nye fotballhallen som er på eget prosjektregnskap. Eiendeler består av likvide midler 

i bank og gjeld består av skattetrekk, feriepenger, arbeidsgiveravgift samt et enkelt tilfelle av 

leverandørgjeld. Kasserer nevner reklameinntekter på 3.mill samt tilskudd fra andre lokale 

bedrifter, totalt 6 millioner. Når det gjelder utgifter er det i hovedstyret vedtatt at hovedstyret 

setter av 400.000, - av hovedstyrets midler til garasje. Det er også vedtatt i hovedstyret at 

grasrotandelen i 2022 går til fotballhallen.  Driftsresultat samlet for laget 114.000, -. Det er arbeidet 

frem en ny forsikringsavtale som sparer laget for 35.000, - . Dette med ny leverandør, Gjensidige. 

Uttalelser fra revisorer er positive. De er veldig fornøyde med regnskapet som er levert i år. Ingen 

anmerkninger etter kontroll. Regnskap anbefalt godkjent. Kasserer er godt fornøyd med 

regnskapsførerne i de ulike gruppene som håndterer det nye regnskapssystemet godt. Det 

foreligger underskudd i hovedstyret og idrettshallen. Dette skyldes overføringer til den nye hallen. 

Turn har lite underskudd etter investeringer. Ellers små overskudd i de øvrige gruppene. 

• Fotballgruppa 

• Turngruppa 

• Orienteringsgruppa 

• Skigruppa 

• Håndballgruppa 

• Friidrettsgruppa 

• Funksjonshemmedes gruppe 

• Balsfjordhallen 

 

Ingen kommentar til de øvrige regnskap.  Regnskap godkjent i årsmøtet. 

 
9. Innkomne saker: 
 
Forslag fra hovedstyret: 

Det forslås oppretting av en anleggsgruppe i Storsteinnes idrettslag. Laget har etter hvert ansvar for 

store investeringer og det tilrådelig at det er en samlet plan for hvordan dette skal vedlikeholdes og 

utvikles. Gruppen skal bestå av styreleder og kasserer i hovedlaget, samt representanter fra de 

ulike gruppene. 

 
Vedtak 

Årsmøtet vedtar at det opprettes en egen anleggsgruppe i Storsteinnes idrettslag. 

Vedtatt i årsmøtet som gir hovedstyret fullmakt til å konstituere styret i neste hovedstyremøte. 
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10. Medlemskontingenten for 2022 

 

Storsteinnes idrettslag har opplevd en relativ stor nedgang i medlemsmassen de siste to årene. 

Gjennom å redusere satsene på kontingenten ønsker vi å ta ned den økonomiske belastningen for 

spesielt barnefamilier, samt at vi håper det vil bidra til en økning i medlemsmassen. 

 

Hovedstyrets forslag: 

 

• Barn    0 -18 år      kr.100,-   

• Voksne     19 -      kr.200,-  

• Familiekontingent      kr.350,-  

 

Spørsmål til hvor funksjonshemmedes gruppe nå tilhører. Det er fjernet særgrupper som student, 

honnør, medlemmer av andre idrettslag som bedriver aktivitet i laget og funksjonshemmede. 

Særgruppene tilhører nå barn eller voksen avhengig av medlemmets alder. Dette forenkler 

fakturering og beløpet er satt betydelig ned og forventes ikke være til belastning for de berørte. 

 

Forslaget godkjent i årsmøtet. 

 

 11. Budsjett for 2022 

• Hovedlaget 

• Fotballgruppa 

• Turngruppa 

• O-gruppa 

• Skigruppa 

• Håndballgruppa 

• Friidrettsgruppa 

• Funksjonshemmedes gruppe 

• Balsfjordhallen 

 

Ingen innspill til budsjetter, budsjetter godkjent i årsmøtet. 

 

12. Handlings- og arbeidsplan for 2022 

Først innføring i ad-styret og dets oppgaver for nye deltagere i årsmøtet. 

Forslag fra ad-styret: 

• Oppfølging av prosjekt treningshall for fotball. 

• Ferdigstille og flytte utstyr over i nytt lagerbygg 

o Det vil bli satt opp dugnadslister i gruppene når det blir nødvendig. 

• Omlegging av lysløypa inne på stadion 

o Planlagt i løpet av sommer/høst avhengig av fremdrift fotballhall. 

• Arrangere Landbruksmessa i samarbeid med Landbruk Nord 

o Gruppene vil snart få i oppgave å sette opp dugnadslister. Beskjed kommer. 

• Riving og fjerning av hopptårnet 

o Slik det står er det farlig for omgivelser. Under planlegging. 

• Delta i årsmøtet for Balsfjord Idrettsråd  

• Fortløpende vurdere inntektsbringende tiltak. 
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Handlingsplan og arbeidsplan for 2022 godkjent. 

                  

13. Valg 

Fotballgruppa sitt styre – innstilling fra fotballgruppa 

Leder:      Erik Pedersen, gjenvalg    1 år               

Nest leder:    Kjell Ove Sumstad, gjenvalg    2 år 

Kasserer:    Tove Antonsen     1 år        

 Materialforvalter:   Kjærsti Mikkelsen , gjenvalg   2 år 

Medlem:    Cecilie Dalhaug     1 år 

Medlem:    Unni Sjåberg ,gjenvalg     2 år 

Medlem:    Mona Strand,  Ny     2 år 

Medlem:    Stig Sørensen,      1 år.  

 

Godkjent i årsmøtet. 

 

Turngruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i Turngruppa 

Leder:    Nur Eivor Yenice    1 år 

Nestleder:   Julie Trulsen, ikke på valg  1 år   

Kasserer 1:    Mona Grønås, ikke på valg  1 år 

Kasserer 2:   Benedicte Bråthen   2 år 

Sekretær:    Sol Gabrielle Larsen   2 år 

Medlem:    Lisa Ingebrigtsen Føre, ikke på valg 1 år 

Medlemsansvarlig:   Kristin Markussen, ikke på valg  1 år 

 Trenerrepresentant:   Kristin Nilsen 

Ungdomsrepresentant:  Janita Elvebo Karlsen 

 Kommentar fra kasserer. Kasserer 2 må legges inn med rettigheter i Visma 

regnskapsprogram. Turn sender informasjon om vedkommende som skal ha tilgang til 

Visma til kasserer. 

 

 Godkjent i årsmøtet. 

 

Håndballgruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i Håndballgruppa  

Leder   Marianne Sand    1 år 

Nestleder   Eirik Heim    2 år 

Kasserer   Marita Kullstad    1 år 

Styremedlem   Stina-Mari Henriksen   2 år   

Styremedlem   Maylinn Henriksen     1 år 

Varamedlem   Anita Stokkenes   1 år 

 

Godkjent i årsmøtet 

 

Skigruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i Skigruppa 

Leder   Inger H. Hemmingsen    1 år 

Kasserer  Andreas Bergli     1 år igjen 
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Styremedlem  Eivind Hemmingsen     2 år  

  
Forslag: Årsmøtet gir skistyret fullmakt til å velge inn 3 nye inn i styret. 

 
 Årsmøtet innvilger fullmakt. Styret er godkjent. 
 

 

Tilrettelagt idrett- innstilling fra styret i tilrettelagt idrett. 

Leder   Rigmor Hamnvik, på valg    1 år   

Styremedlem   Renate Salangli, på valg  2023   1 år 

Styremedlem  Alf Olav Lyngstad, på valg 2023   1 år  

 

Forslag: Styret i tilrettelagt idrett får fullmakt fra årsmøtet til å velge egen kasserer.  

 

Årsmøtet innvilger fullmakt. Styret er godkjent. 

 

 

Friidrettsgruppas styre – innstilling fra årsmøtet i friidrettsgruppa 

Forslag. Hovedstyret gis fullmakt til å konstituere styre i friidrettsgruppa. 

Leder      1 år  

Styremedlem     1 år 

Styremedlem     1 år 

 

Årsmøtet innvilger fullmakt.  

 

Ad-styret – innstilling fra valgkomiteen kunngjøres i møtet 

Leder    Raymond Bjellmo  På valg 

Nestleder   Bjørn Dølvik Johansen På valg 2023 

Sekretær   Kristin Solvang  På valg 

Kasserer   Hans Hugo Henriksen På valg 2023 

Styremedlem  Ada Kristoffersen På valg  

Styremedlem  Terje Lundhaug  På valg 2023 

 

Innstilling fra valgkomiteen foreligger ikke til møtet. Leder Raymond Bjellmo, sekretær 

Kristin Solvang og styremedlem Ada Kristoffersen sier alle ja til å fortsette for ny periode. 

 

Godkjent i årsmøtet. Leder Raymond Bjellmo velges for ett år. Sekretær Kristin Solvang og 

styremedlem Ada Kristoffersen velges for to år. 

 

 

Orientering – innstilling fra orientering kunngjøres i møtet 

Leder   Gunnar Kvaal  1 år 

Nestleder  Per Inge Aarø  1 år  

Sekretær  Ottar Kvaal  1 år 

 

Godkjent i årsmøtet 
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Jury for Skjervenprisen – innstilling fra valgkomiteen kunngjøres i møtet 

Leder          Svein Erik Løvli               På valg 

Medlem       Konstanse Ophus          På valg i 2023 

 

Innstilling fra valgkomiteen foreligger ikke til møtet. Hovedstyret ber om fullmakt til å ta 

valget ved neste hovedstyremøte. 

 

Årsmøtet innvilger fullmakt 

 

Kontrollutvalg – innstilling fra valgkomiteen kunngjøres i møtet 

 

Behov for kontrollutvalg i tillegg til revisorer. 

Nils Viggo Pedersen      På valg  

Steinar Nilsen      1 år 

 

Innstilling fra valgkomiteen foreligger ikke til møtet. Både Steinar Nilsen og Nils Viggo 

Pedersen blir kontaktet i forkant av møtet av representant fra Ad styret. De sier begge ja til 

en periode. 

 

Godkjent i årsmøtet, valgt for ett år. 

 

Valgkomite – innstilling fra hovedstyret 

Leder   Jens Olav Løvli    På valg i 2024 

Medlem Roger Bjørklund   På valg i 2023 

Medlem Laila Johannesen   På valg i 2022 

 

Innstilling foreligger ikke til møtet. Hovedstyre ber om tillatelse til å utføre valg av medlem i 

valgkomite neste hovedstyremøte. Godkjent i årsmøtet. 

 

14. Godtgjørelser for tillitsverv - forslag fra valgkomiteen kunngjøres i møtet 

 

Leder       kr.10 000  

Nestleder      kr. 3 000  

Sekretær      kr. 6 000  

Kasserer      kr. 8 000  

Styremedlemmer     kr. 2 000  

 

Det foreligger ikke forslag fra valgkomiteen, men det foreslås fra leder at det ikke gjøres 

endringer i godtgjørelser. Godkjent i årsmøtet. 

 

15. Avslutning 

Leder har kjøpt blomstergave til Bjørn Strand som har fylt 60 år, samt til Torleif Selseng som 

har trukket seg fra friidrettsgruppa etter mange år som leder. Begge har meldt forfall, men 

leder svipper innom i dag etter møtet og overleverer en påskjønnelse fra laget. 

 

Fotballhallen er bestilt, med totalbudsjett på 26 millioner. Komplett bygg skal rive 

gammelgarasjen. Et firma fra Finnsnes kommer for å se på håndtering av asbest i 
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branngarasjen. Ronny Edvardsen river så bygget. Det er avklart med Landbruksmessa og 

Landbruk Nord om at området er noe avgrenset som følge av byggeaktivitet.  

 

Turn informerer om port til turnlager inni hallen som skal byttes. De etterspør også ny 

digitalisert logo. Det arbeides med renere logo. 

Spørsmål vedr. kunstgressbanen. Erik Pedersen bekrefter at det planlegges for nytt 

kunstgress også ute i løpet av 2023. 

Ballbingen må flyttes ettersom bygging av fotballhallen starter. Usikkert hvor til. Det 

diskuteres i foreldreutvalget på skolen. Må flyttes i løpet av vår/sommer. 

 

 


