mandag 29. juli 2020

Hvalstad IL Årsmøte 2020
Referat
Tilstede:

J07  J09 J10 J11  J12 J13 G08  G09 G10 G11 G12 G13

1 - Innkalling og godkjenning.
•
•
•
•
•

Godkjenning av stemmeberettigede – 13 stykker
Godkjenning av ordstyrer – Sissel Bøe-Sollund
Jon Nygaard Flølo og Frøydis Landsgård skal underskrive protokollen
Innkalling godkjent
Saksliste godkjent

2 - Gjennomgang av årsmelding
• Gjentar Hvalstad Ils intensjon – kort fortalt: «Gøy for alle»
• God økonomi. Få lag som drar på turneringer. Lagene oppfordres til å melde seg på
flere turneringer og det blir ingen cupbegrensninger i 2020.
• Torstad og Nesbru som alternativer til vintertrening
• Anledning til å delta på trenerkurs - viktig å investere i trenere

• Viktig med godt samarbeid med Holmen og øvrige naboklubber. Raust av Holmen å
tilby baner for 9erlag

• Gøycup forhåpentligvis også arrangert til høsten
• Vi har gått over til Spond som medlemssystem. Spond Club fungerer svært godt og gir
klubben god oversikt over nye spillere. Trenere oppfordres til å ta kontakt ved
spørsmål.

3 - Medlemsavgift og treningsavgift
• Trenere oppfordres sterkt til å være medlemmer. Bør inn i medlemssystemet bla pga
politiattester.
• Årsmøtet vedtok fortsatt 600 kroner som medlemsavgift og 0 kroner i treningsavgift.
• Trenere/lagleder kan betale 300kr i medlemsavgift.
• Åpning for at trenere/lagleder slipper å betale avgift. Vi vil ikke purre dersom
medlemsavgift ikke betales av trenere/lagledere.
• Vi kan vurdere differensiering mellom medlemsavgift og treningsavgift fremover.

4 – Forslag og saker
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• Status Korona – info om tiltak. Forventet oppstart av serie 15. juni. Terminlister
kommer 14 dager før første kamp.
• Landøya som avlastningsbane mandag, onsdag og fredag fungerer fint. Brukes ikke
fredager. Men, ikke lysanlegg eller varme i bakken. Fortsatt behov for å leie vinterbane.
• Lys ved kunstgressbanen planlagt byttet til høsten
• Styret vil jobbe med kommunen for å få 9’erbane. Dette spesielt viktig i forbindelse
med utbygging av Hvalstad skole og Vestre Billingstad.
• Styret vil snakke med skolen om muligheter for å ruste opp rundt kunstgresset.
Kanskje mulighet for klubbhus, spillerbenker?
• Drakter og utstyr: Avtalen med Explendo, G-sport/Intersport og Hummel. Maria
orienterte. Klubbkveld planlagt ila kort tid - Hummel leverer som avtalt. Vi har NOK
70.000 til nytt utstyr. Kontakt styret dersom det er ønsker om dette.

• Vi mangler drakter fra jenter 2007 og halve bunken fra gutter 2008. Vi trenger ikke få
inn gamle drakter. Disse kan gis til Fretex el.

• Nye idretter i Hvalstad IL: Basket, Sykkel, E-sport, Jenteskate. Nye initiativ får støtte
og oppmuntres. Sykkelgruppe er allerede etablert. Styret vil gjerne få beskjed tidlig
dersom nye idretter trenger treningslokale for å ha med dette i søknaden om tildeling
av treningstider hos kommunen.
• Cashback i Spond – Innspill om at lag/medlemmer bør sette opp dette. Gratis penger!
• Styret vil lage sportsplan og ønsker å involvere trenere for å formalisere treningsøkter
for de ulike aldersgruppene. Dette ble godt mottatt.
• Styret har inngått tilsynsavtale med Aktivitetsparken og Asker Kommune. NOK 10.000
for å se etter om parken må repareres etc.
• Vedtatt at klubbens egenkapital på sparekonto flyttes til rentefond med lav risiko som
enkelt kan tas ut ved behov.
4- Budsjett
●

Budsjett vedtatt. Budsjettert overskudd på 50 000,- i 2020.

5 - Valg
• Styreleder - Sissel Bøe-Sollund (Ikke på valg, ett år igjen)
• Nestleder - Nito Simonsen (Ny som nestleder - ett år igjen)
• Styremedlemmer
• Martin Hafsahl (gjenvelges for ett år til)
• Maria Ulvestad (ikke på valg, ett år igjen)
• Thorleif Erik Berger (ikke på valg, ett år igjen)
• Wim R.M. Dekeyser (gjenvelges for ett år til)
• Ingrid Skjefte (ikke på valg, ett år igjen)
• Kristina Klæboe (Ny – velges for 2 år)
• Varamedlemmer
• Åsmund Næss (velges for ett år)
• Jon Nygaard Flølo (velges for ett år)
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• Kontrollutvalg
• Halvor Angeltvedt (Ny- velges for to år)
• Thorstein Bostad (Ny – velges for to år)
• Vara: Frøydis Landsgård (Ny – velges for to år)
• Valgkomité
• Tom Fredrik Lehrmann (Ny – velges for to år)
• Audun Vestheim Kjemperud (Ny – velges for to år)
• Hege Jøldal (Ny – velges for to år)

