
 

1 

 

Årsmøte i Storsteinnes Idrettslag 2023 

 

 

 

Tid: Onsdag 15.februar kl. 18:00 

Sted: Balsfjordhallen 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av saksliste 

4 Godkjenning av stemmeberettigede 

5.  Velge dirigent og protokollfører 

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

7. Utmerkelser 

8. Årsmelding for 2022 

• Hovedlaget 

• Fotball 

• Turn 

• Orientering 

• Ski 

• Håndball 

• Friidrett 

• Tilrettelagt idrett 

• Idrettshall og anlegg  

 

9. Regnskap 2022 

• Hovedlaget 

• Fotball 

• Turn 

• Orientering 

• Ski 

• Håndball 

• Friidretts 

• Tilrettelagt idrett 

• Balsfjordhallen 
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10. Innkomne saker: 
 
10.1 Forslag fra Ad-styret 
 
Opptak av lån til rehabilitering av kunstgressbane 

 
Det er behov for å legge nytt kunstgress på Element Nor arena. STIL blir med stor sannsynlighet å 
overta banen fra Balsfjord kommune, og trenger å låne midler for å gjennomføre prosjektet. For å 
få garanti fra Balsfjord kommune må det foreligge et årsmøtevedtak på låneopptaket. 
 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Storsteinnes idrettslag gir lagets styre fullmakt til å oppta følgende lån: 
Lånebeløp   kr  1 800 000 
Nedbetalingstid  10 år 
Lånets formål   Rehabilitering av kunstgressbanen på Moan idrettspark 
Storsteinnes 
Sikkerhet som tilbys låntaker Kommunal garanti 
 
Det styret som sitter til enhver tid gis fullmakt til å flytte lånet til den långiver som styret mener kan 
gi låntaker de beste vilkår. 
Lagets leder og lagets kasserer gis fullmakt til å undertegne lånedokumentene på lagets vegne. 
 

 

10.2 Forslag fra Ad-styret: 

Opprettelse av hallstyre for Balsfjordhallen 

Ad-styret ser at det er behov for å opprette et hallstyre som skal ha et overordnet tilsyn med 
Balsfjordhallen. Dette på grunn av at stillingen som driftsleder opphørte 01.02.23. Arbeidsoppgaver 
vil bl.a. være å følge opp lovpålagte oppgaver, administrere utleie av idrettshallen, samt sørge for at 
nødvendig vedlikehold av bygning og inventar blir gjennomført.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Storsteinnes idrettslag vedtar at det opprettes et eget hallstyre bestående av tre 
personer. Årsmøtet gir lagets styre fullmakt til å lage en arbeidsinstruks for hallstyret 

10.3 Forslag fra Ad-styret 

Opprettelse av en klubbhuskomité som skal ha et overordnet ansvar for klubbhuset i 
Balsfjordhallen 

Ad-styret mener det er behov for å opprette en komité som har et overordnet ansvar for 
klubbhuset. Komitéens hovedoppgave vil være å sørge for at spesielt kjøkken og lager holdes 
ryddig, og se til at utstyr og annet inventar i kjøkkenet er i orden. Det må utarbeides kriterier for 
utleie av klubbhuset. 
 
Forslag til vedtak: 
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Årsmøtet i Storsteinnes idrettslag vedtar at det velges en egen komité for klubbhuset. Komitéen får 
ansvaret for å utarbeide regler for utleie i samarbeid med lagets styre. 
 
10.4 Forslag fra Ad-styret 
 
Nedleggelse av friidrettsgruppa 
 
Styret i friidrettsgruppa avsluttet sine verv til årsmøtet i 2022. Årsmøtet i 2021 ga styret fullmakt til 
å finne andre kandidater til å påta seg vervene i friidrettsstyret. Dette har ikke styret lyktes med, og 
det har ikke vært aktivitet i friidrettsgruppa det siste året. 
Ad-styret ser ikke at det er hensikt å opprettholde en gruppe som ikke har aktivitet, og fremmer 
derfor forslag om at gruppen opphører. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Storsteinnes idrettslag vedtar at friidrettsgruppa legges ned og at eventuelle midler som 
gruppa måtte ha overføres hovedlaget. 
 
 

      
 11. Medlemskontingenten for 2023 

Innstilling fra Ad-styret:  

Medlemskontingenten for 2023 følger samme satser som i 2022 

 

Barn:   0 -18 år      kr.100,-   

Voksne:  19 -     kr.200,-  

Familiekontingent:    kr.350,-    

 

 

 12. Budsjett for 2023 

• Hovedlaget 

• Fotball 

• Turn 

• Ski 

• Håndball 

• Tilrettelagt idrett 

• Balsfjordhallen 

• Orientering 

• Friidrett 

                 

13. Handlings- og arbeidsplan for 2023 

              Forslag fra ad-styret: 

• Delta i årsmøtet for Balsfjord Idrettsråd  

• Delta på ulike kurs, webinarer og møter i regi av idrettskretsen/NIF som styret anser som 

viktige å delta på 

• Vurdere inntektsbringende tiltak fortløpende 

• Opprette et solidaritetsfond 
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• Riving og fjerning av hopptårn og trapp  

 

 

 

                  

14. Valg 

 

Fotballgruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i fotballgruppa  

Leder:    Erik Pedersen  gjenvalg 1 år               

Nestleder:   Kjell Ove Sumstad   1 år 

Kasserer:   Tove Antonsen   gjenvalg 2 år        

Materialforvalter:  Kjærsti Mikkelsen     1 år 

Medlem:   Cecilie Dalhaug   gjenvalg 2 år 

Medlem:   Unni Sjåberg      1 år 

Medlem:   Mona Strand     1 år 

Medlem:   Tommy Toftaker   2 år  

 

Turngruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i Turngruppa 

 

Leder:    Nur Eivor Yenice gjenvalg 1 år 

Nestleder:   Benedicte Bråthen   1 år 

Kasserer 1:    Siri Beck Larsen    2 år   

Sekretær:    Sol Gabrielle Larsen   1 år 

Medlem:    Lisa Ingebrigtsen Føre gjenvalg 1 år 

Medlemsansvarlig:   Kristin Markussen gjenvalg 2 år 

Trenerrepresentant:   Janita Elvebo Karlsen   1 år 

Ungdomsrepresentant:  Marie Skogeng    1 år 

 

Håndballgruppa sitt styre 2022 

 

 Leder   Eirik Heim    1 år 

 Nestleder        2 år 

 Kasserer   Marita Kullstad    1 år 

 Styremedlem   Stina-Mari Henriksen   2 år   

 Styremedlem   Maylinn Henriksen     1 år 

Varamedlem   Anita Stokkenes   1 år 

 

Håndballgruppa fikk ikke anledning til å avholde sitt årsmøte innen årsmøtet i hovedlaget. 

Ad-styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne håndballgruppa sin 

innstilling til nytt styre når den foreligger. 

Skigruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i Skigruppa 

Leder:   Inger-Helen Hemmingsen gjenvalg 1 år 
Kasserer:  
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Styremedlem  Eivind Hemmingsen    1 år  

Styremedlem:   Håvard Nordby     2 år 

Styremedlem:   Maurits Fause     2 år 
 

Årsmøtet gir styret tillatelse til å verve en kasserer inn i styret. 
 

Tilrettelagt idrett- innstilling fra styret i tilrettelagt idrett 

 

Leder   Rigmor Hamnvik Gjenvalg 2 år - neste valg 2025  

Styremedlem   Renate Salangli,  Gjenvalg 2 år - neste valg 2025 

Styremedlem  Alf Olav Lyngstad Gjenvalg 1 år - neste valg 2024  

 

 

Friidrettsgruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i friidrettsgruppa 

Foreligger et forslag i årsmøtet om at gruppa legges ned 

 

Orienteringsgruppa sitt styre – innstilling fra årsmøtet i orienteringsgruppa 

Det foreligger ingen innstilling  fra orienteringsgruppa 

 

Ad-styret – innstilling fra valgkomiteen  

 

Leder    Raymond Bjellmo, gjenvalg 1 år 

Nestleder   Bjørn Dølvik Johansen, gjenvalg 2 år - neste valg 2025 

Sekretær   Kristin Solvang  Ikke på valg På valg i 2024 

Kasserer   Hans Hugo Henriksen Gjenvalg 2 år - neste valg 2025  

Styremedlem  Ada Kristoffersen Ikke på valg På valg i 2024 

Styremedlem  Terje Lundhaug  Gjenvalg 2 år - neste valg 2025 

 

 

Jury for Skjervenprisen – innstilling fra valgkomiteen  

Leder          Svein Erik Løvli               Ikke på valg På valg i 2024 

Medlem       Konstanse Ophus          Gjenvalg 2 år - neste valg 2025 

 

 

Kontrollutvalg – innstilling fra valgkomiteen  

Revisor   Nils Viggo Pedersen Ikke på valg På valg i 2024  

Revisor   Steinar Nilsen  Gjenvalg 2 år - neste valg 2025 

 

Hallstyret – innstilling fra Ad-styret 

Ketil Seljevoll        velges for 3 år 

Øyvind Utmo             velges for 2 år 

Jon Lyngsmo       velges for 1 år 

 

 

Kjøkkenkomite Klubbhus – innstilling fra Ad-styret 
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Mona Strand      velges for 2 år 

Ada Kristoffersen (styrets representant)   velges for 1 år 

Kjærsti Mikkelsen     velges for 2 år 

Maria Bergli      velges for 1 år 

 

 

 

 

 

Valgkomite –  innstilling fra hovedstyret 

Leder   Jens Olav Løvli   Ikke på valg På valg i 2024 

Medlem Maria Bergli   Ikke på valg På valg i 2025 

Medlem Magnus Dølvik Sørensen velges for 3 år På valg i 2026 

 

 

15. Godtgjørelser for tillitsverv i Ad-styret - Valgkomiteen  foreslår at godtgjørelsen består 

 

Leder       kr.10 000  

Nestleder      kr. 3 000  

Sekretær      kr. 6 000  

Kasserer      kr. 8 000  

Styremedlemmer     kr. 2 000  

 

 

 

16. Signaturrett 

Signaturrett er en fullmakt til å opptre, inngå avtaler, ta opp lån og lignende på vegne av 

idrettslaget. Det er styret i felleskap som har signaturrett, men styret/årsmøtet kan vedta å 

gi retten videre til styremedlemmer og daglig leder.  

 

Vedtak: 

Årsmøtet gir styrets leder og kasserer i fellesskap signaturrett på vegne av Storsteinnes 

idrettslag. 

 

 

17. Avslutning  

 

 

 

 


