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Lavangen Idrettsforening
Årsmøte 1/2023

Møtetype: Fysisk møte / Årsmøte

Dato: 19. februar 2023, 17:00

Sted: Tennevollveien 21, 9357 Tennevoll

Agenda

Sak 1: Åpning av årsmøtet

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner årsmøtet vil føre fortegnelse over hvilke medlemmer som er representert selv eller ved fullmektig, samt
hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Forslag til vedtak

Innkallingen og agenda til årsmøtet godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Årsmøtet skal velge en møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen

Det skal velges en person til å signere protokollen fra årsmøtet.

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for 2022 vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2022 godkjennes av årsmøte.

Sak 7: Godkjenning av årsberetning

Styrets forslag til årsberetning for 2022 vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Styrets og undergruppers årsberetning for 2022 godkjennes.

Sak 8: Valg av nytt styre

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:
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Styrets leder: Lise Berg Vimme for 2022 (1 år)
Styrets nestleder: Kamilla Skoglund for 2022-2023 (2 år)
Sekretær og styremedlem: Håkon Nygård for 2023-2024 (2 år)
Kasserer og styremedlem: Ole Johnny Røstvold for 2023-2024 (2 år)
Styremedlem 1: Jeanette Førde for 2022-2023 (2 år)
1. vara: Svein Ola Nygård for 2023-2024 (2 år)

Sak 9: Valg av ny skigruppe

Da tjenestetiden på 2 år for styrets medlemmer utgår ved avholdelse av det ordinære årsmøtet vil det bli foretatt valg av
nytt styre.

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

Styrets leder: Kåre Nygård for 2023-2024 (2 år)
Styremedlem 1: Sølvi Rydningen for 2022-2023 (2 år)
Styremedlem 2: Svein Ola Nygård for 2023-2024 (2 år)

Sak 10: Valg av ny trimgruppe

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

Styrets leder: Roy Andre Berg for 2021-2023 (2 år)
Styremedlem 1: Kristine Bjerkmo for 2023-2024 (2 år)
Styremedlem 2: Frid Storm Johansen for 2021-2023 (2 år)

Sak 11: Valg av ny fotballgruppe

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

Styrets leder: Rita Sørensen for 2023-2024 (2 år)
Styremedlem 1: John Kenneth Overgård for 2022-2023 (2 år)
Styremedlem 2: Richard Bakkevoll for 2022-2023 (2 år)
Styremedlem 3: Birgitte Bratsberg for 2023-2024 (2 år)

Sak 12: Valg av ny banekomitéen

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

Leder: Stig Vimme for 2023-2024 (2 år)
Medlem 1: Thomas Røkenes for 2023-2024 (2 år)
Medlem 2: Stian Mevåg for 2022-2023 (2 år)
Medlem 3: Audun Solvoll for 2023-2024 (2 år)

Sak 13: Valg av revisor

Forslag til vedtak

Marcus Nygård og Stig Vimme velges som idrettslagets revisor.
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Sak 14: Valg av valgkomité

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av valgkomité:

Stig Vimme for 2022-2024 (3 år)
?? for 2023-2025 (3 år)
?? for 2023 (1 år)

Sak 15: Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter

Forslag til vedtak

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd  klubben har
representasjonsrett.

Sak 16: Oppstart spillemiddel prosjekter

Det vil bli gitt en presentasjon av kommende spillemiddel prosjekter i LIF.

Forslag til vedtak

Lavangen Idrettsforening godkjenner oppstart av følgende spillemiddel-/byggeprosjekter:

1. Fotballbu ved Lavangen stadion
2. Skilek/ake bakke i Skavmodalen/Sjumyrbakkan ovenfor Skibua med skitrekk
3. Gapahuk/grillplass i tilknytning til ny Skilek/ake bakke i Skavmodalen

Sak 17: Fastsette retningslinjer for Solidaritetsfond

Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor har Lavangen Idrettsforening
sammen med Lavangen kommune og Troms og Finnmark idrettskrets etablert et solidaritetsfond for medlemmer i
Lavangen Idrettsforening.

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal brukes til å dekke deler av deltakerkostnadene for barn og
ungdom, for eksempel treningsavgift, medlemskontingent eller deltakelse på turneringer. Målgruppa er medlemmer i
aldersgruppa 4-17 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse.

Lavangen Idrettsforening er innvilget et tilskudd på kr. 25.000 til etablering av Solidaritetsfond fra Troms Idrettskrets.

Forslag til vedtak

Retningslinjer for solidaritetsfondet til Lavangen Idrettsforening:

Fondets målgruppe er barn/unge mellom 4 – 17 år
Fondet kan kun søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i Lavangen Idrettsforening
For at oppnå støtte, må det sendes inn en skriftlig søknad via skjema som ligger på idrettslagets nettside.
Søknaden skal gjøre rede for: formål med søknaden, søkers bakgrunn, søknadsbeløp, tilhørighet til klubben/lag og
navn på barn.
Søknadstøtten behandles av klubbens medlemsansvarlige.
Søknader behandles fortløpende.
Støtte fra fondet er inntil 3000 kr pr barn pr år.
Det ytes støtte til Lavangen Idrettsforenings aktiviteter, som skjer i klubbens regi. I spesielle tilfeller vil det også
kunne søkes på å få dekket aktivitetsavgift.
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Solidaritetsfondet til Lavangen Idrettsforening yter ikke støtte til søkere som ivaretas av flyktningetjenesten eller
NAV.
Støtte fra Solidaritetsfondet utbetales ikke i kontanter, men Idrettslaget vil dekke beløpet direkte.

* * * * *
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