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Saksliste 
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3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
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Årsmeldinger 

Hovedstyret. 
 
Styret har i 2012 bestått av: 
Per Varhaug   Leder     
Olav Hafstad  Nestleder 
May Britt Drivdal  Kasserer   
Elling Skåland   Sekretær   
Reidar Gursli  Styremedlem    
Svein Holte   Fotball    
Otto Flatestøl   Friidrett   
Torry Korsbø  Skiskyting   
Reidar Eidsheim  Idrettskolen  
Terje Lavold  Håndball   
 
Varamedlem   Mariann Eike     

 
I 2012 hadde hovedstyret totalt 9 styremøter og vi har behandlet 47 saker.  
 
Hovedstyret har i løpet av 2012 hatt fullt fokus på retningslinjer og regler for hele idrettslaget slik at alle 
blir behandlet likt. Alle utvalg er startet opp, noen er i startgropen mens andre er godt i gang og setter 
standarden for fremtiden.  
I forbindelse med drakter og overtrekks drakter viser Moi IL seg bedre frem nå da vi fremstår som en 
stor enhet der reklame og sponsing er laget med faste maler. Videre blir det jobbet med flere firmaer 
som vises frem både på nettsiden, www.moiil.no, banen og Sætra.  
 
På Sætra planlegges det dugnad til våren, der garasjene, uteområdet og Hytta løftes til nye høyder.  
Det er også levert inn søknad til kommunen der plass for reklame med tak for utdeling av premier 
samt reklamesøyle for området monteres ved innkjøring til Sætrahytta. Videre starter Moi IL med 
leiekjøring for hytteeiere på Sandstøl slik at vi bygger et bedre grunnlag for drift da det kommer 
inntekter fra kjøringen.  
Avtalen med Lund kommune er sagt opp og ny søknad for driftsmidler er lagt inn, dette for å kunne 
bidra til det gode tilbudet som Moi IL legger til rette for folkehelsen i Lund.  
 
Nytt klubbhus har tatt mye tid spesielt fra byggekomiteen, men resultatet er bra og vi ser frem til å få 
nytt tak over hodet.  
 
Medlemmer.  
Antall medlemmer i Moi IL er pr. i dag 407 stk.  
 

 
 
Økonomi 
Moi IL gikk totalt i overskudd med 315 511,- kroner, mot 8 784,- i 2012.  I dette ligger det en større 
post på sponsing av drakter og overtrekks drakter. 
Sponsing av overtrekks drakter for 2013 hovedstyret er nå lagt inn i budsjettet for godkjenning.  
  
Hovedstyret tar nå ansvar økonomisk og utføring av alt vedlikehold og kjøp av større utstyr, dette for å 
avlaste avd. med store utgifter.  
 
Evnt. merknader fra revisor for regnskapet 2012 blir lagt frem under årsmøtet.   
 
 
 
Grupper:  
Håndball og langrenn har lagt inn ønske om nedleggelse da interessen og oppmøte er dalende og 
fraværende.  

http://www.moiil.no/
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Videre i 2013. 
Moi IL har nå tilrettelagt en god struktur og like regler for hele idrettslaget, nå er tiden for å 
drifte samt bygge en god kultur der alle bidrar og drar i lag. 
Ved nytt klubbhus vil det bli dugnadstimer for medlemmer i løpet av 2013 vil dermed oppfordre alle til 
å bidra slik at låne belastningen blir minst mulig.  
 
Vil ellers takke alle for godt utført arbeid og lykke til i 2013. 
 
Mvh  
Per Varhaug  
Styreleder Moi IL.  
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Moi I.L.- friidrett. 
 

styret har i år bestått 
Gunhild Kjørmo 
Inger Beathe Øksendal 
Tanja Surdal 
Otto Flatestøl 
Det har blitt avholdt 4 styremøter 
 
November 2011 startet treningen i Nordan-hallen med Terje Mageland som trener. vi trente 3 ganger 
i uken frem til påske. 
da startet vi opp ute, 3 ganger i uken. 
Det har vært innom ca 22-28 utøvere i løpet av sesongen 
14 utøvere har deltatt i tilsammen 15 stevner i sesongen ute og inne. 
 
KLUBBREKORDER SATT 2012 
G-15    4*200m Tid 1,46,39 
Tor Brian Surdal, Jonas Flatestøl, Kai Litsheim, 
Erik Moen. 
MS Runar Surdal  Høyde 1.95 
G15 Jonas Flatestøl  150m 19.29 
M 55-59 år  
Reidar Helland   5000n 17,43,11 M 45-
49 
Audun Surdal   Kule 9,35 Diskos 16,71 
K 40-44  
Tanja Surdal   Høyde U.T. 1.15 

Vektkast    7.52 
Diskos       23,46 
Lenkde U.T 2.25 
 
 
 
 
 

RESULTATER KM INNENDØRS 
K 40-44 Tanja Surdal Høyde U.T   1.13 

Kule            7.69 
Lengde        3.76 
60m            9.55 
lengde U.T   2.15 

MS Runar Surdal  Lengde U.T  2.76 NR 1 
MS Runar Surdal  Høyde  U.T  1,46 NR 1 
G15 Erik Moen   800m  2.24.86  NR 2 
                         Høyde   1.53    NR 2 
G15 Tor Brian Surdal   Høyde 1.53  NR 3 
                                 Lengde 4.52 NR 3 
G15 Jonas Flatestøl     200m 24.49   NR 1 
                                60m    7.83   NR 1    
                                 lengde  5.19  NR 1 
KM UTE 
Jonas Flatestøl 2 gull     100m og lengde 
Runar Surdal   1 Sølv    Høyde 
M.veteran 55.59år   
Reidar Helland    5000m   sølv 

 
I september reiste Jonas og Tor Brian til Bergen med Rogalands Kretslag, Kretskamp mellom 
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
 
Årets Lundmesterskap ble arrangert siste Torsdag i August det var med ca 100-105 deltakere. 
i 2013 håper vi på en fotballfri dag i August, der fotballen oppfordrer ungdommer 13-18 år om å 
prøve seg på friidrettsbanen. 
 

For styret i Friidrett  
Otto Flatestøl 
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Årsmelding 2012 fra Moi I.L fotball. 
 
Følgende har sittet i fotballstyret i 2012: 
Leder                                           Svein Holte 
Seniorleder                                  Rune Rasmussen 
Ungdomsleder                             Geir Kenneth Kjeldsen 
Kasserer                                      Ellen Haukland 
Kasserer                                      Siw Karin Utheim 
Sekretær                                      Kristian Digre 
Styremedlem                               Tanja Josdal 
Styremedlem                               Kristian Holte til nov.2012 
Styremedlem                               Hilde Haukland 
Styremedlem                               Bjørn Ivar Bjelland 
Jentefotballkoordinator               Lena Thunheim 
Kontaktperson barneidretten:     Karsten Moi 
 
Lagledere     A-lag           Rune Rasmussen / Kristian Holte 
Trenere A-lag                  Gunnar Hundsnes / Bjørn Egenes 
Matrialforvaltere              Bjørn Ivar Bjelland /Rune Rasmussen 
Damelaget                      Trener Richard Røyland, lagledere Tanja Josdal og Hilde haukland 
 
I tillegg kommer  25 trenere, lagledere for aldersbestemte lag. Og 10 trenere, lagledere for 
miniputtene. 
 
Resultater 2012  
 
Damelaget gjennomførte sesongen på en fin måte 
A-lagets spillere glitret med sitt gode spill og kom til slutt på en fin 5 plass i 4 div. med 28 poeng 
Stor ros til alle 20 spillere som deltok i serie og cup, og en stor takk til trenere og lagledelsen. 
Meget fin innsats i serie og cup fra aldersbestemte lag med gode plasseringer i Agder cup, Lyngdal 
cup og Dana cup. 
Det jobbes godt i avdelingen med blant annet talentutviklingsprosjektet ”Moi Talent”. I tillegg har vi har 
spillere på ”Team Rogaland” ”Viking akademiet” og ”Team Klepphus”. 
 
Andre arrangementer: 
Vellykket fotballskole med over 100 spillere i februar. 
Fotballturneringen ” Vi spiller på lag i Lund ”  Var en suksess og vil bli videreført til 2013. 
Natt turnering i ”NorDanhallen” var også vellykket og vil videreføres til neste sesong. 
Takk også til alle dem som har organisert kiosken, speakertjenesten og billettsalget under kamper, 
dette har fungert meget bra. 
 
Til slutt en takk til alle i klubben, og andre, som har stilt opp og gjort en stor innsats for laget og 
klubben. 
Sesongen har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av at klubbhuset brant. 
Stor takk til Nordan hallen der vi får låne garderobene, og en takk til Nordan as og Lundheim  
Folkehøgskole der vi får  låne møterom. 
 
Vi har nå gjennomført første sesong der fotballen er en avdeling, og det har fungert meget bra. 
 
For styret i Moi. fotball. 
Svein Holte 
 
  



Årsmøte 20.03.2013 Moi IL, 3etg. NorDan AS   

  ~ 8 ~ 

Årsrapport for ski  

 
Skigruppa kan se tilbake på nok et år med full rulle.  
Vi har vært heldige og dyktige med skiføret. Så fort snøen la seg, ble løypemaskinen kjørt på dugnad 
hver dag. Besøksboka sør i lysløypa vitnet om stor aktivitet i hele skisesongen. Spesielt under 
karusell-løpene i februar myldret det av over 200 små og store skientusiaster. 
 
Basaren med premieutdelingen i Lundetun, samlet så mye folk at vi ikke hadde sitteplasser til alle. 
Derfor har vi i år lagt dette arrangementet til Nor Dan hallen. Vi takker alle som støtter oss med flotte 
gevinster som basargeneral Åshild Bu er en mester i å få inn!  
 
Moi arrangerte skiskytterstafetter for kretsen i mars og kretsmesterskap i skogsløp med skyting i 
oktober. Slike store renn krever en funksjonærstab på rundt 25 stk. som står på mer eller mindre hele 
helga. Vi stilte også med 15 voksne som vakter på festen i sentrum under Aurefestivalen.  
 
I oktober var 6 rekrutter ferdige med skiskytterskole og kunne ønskes velkommen i gruppa. 
 
Utpå høsten kjørte vi kondisjons- og styrketrening med en god blanding av barn og voksne i gym.salen 
på LU. I november hadde vi en trivelig familietreningssamling med overnatting på Sætrahytta. Slike 
aktiviteter er utrolig viktige for å bygge et godt samhold og driv i klubben! 
 
 

Skiskyting 
Ant. aktive  :              23 konkurranseløpere  
                                    Av disse går følgende løpere NC/NM: Anders Løvland, Stian Skåland 
              Gilberg, Kjartan Helland og Reidar Helland   
 
Trenere Moi:  Martin Løvland, Torry Korsbø, Reidar og Wenche Helland 
    
Treninger:  Jan.-april: Kombinasjons- og skitreninger på Sætra/Feed hver tirsdag 
           og torsdag 
   Mai-juni:  Skytetrening hver torsdag  
   Aug.-des:  Rulleskitrening hver tirsdag og komb.trening hver torsdag. 
           Styrke/kondisjon inne når ikke rulleskiforhold. 
 
Beste resultater: KM skogsløp: nr. nr. 1 Malin Korsbø, J 13 
      nr. 3 Runa Abrahamsen, J 13 
      nr. 2 Vegard Refvem, G 15  
      nr. 1 Reidar Helland, senior   
   KM skiskyting:  nr. 1 Vegard Refvem, G 14, normal 
      nr. 2 Vegard Refvem, G 14, sprint 
      nr. 1 Kjartan Helland, senior, sprint 
   LM rulleskiskyt: nr. 2 Malin Korsbø, J 13, sprint 
      nr. 3 Sebastian Kruger, G 13, sprint 
      nr. 1 Kjartan Helland, senior, sprint 
 
   LM skiskyting: nr. 1 Anders Løvland, G 16, normal 
      nr. 3 Anders Løvland, G 16, sprint  
      nr. 3 Stian S. Gilberg, M 17, normal 
      nr. 2 Amalie B. Stenberg, J 13, sprint 
      nr. 1 Arne Martin Løvland, M 18, sprint  
   NM rulleskiskyting: nr.17 Kjartan Helland, senior 
      nr.20 Stian S. Gilberg, M 18 
      nr.23 Anders Løvland, M 17 
   NC Lygna:      nr. 5 Kjartan Helland, senior, sprint 
      nr. 6 Kjartan Helland, senior, normal 
   NC Lillehammer: nr. 5 Kjartan Helland, senior, normal 
      nr.17 Stian S. Gilberg, M 18, sprint 
      nr.45 Anders Løvland, M 17, normal 



Årsmøte 20.03.2013 Moi IL, 3etg. NorDan AS   

  ~ 9 ~ 

 
Ekstra gledelig var det at Anders Løvland kvalifiserte seg til å representere Moi il. i ”Young 
Star” konkurransen i Holmenkollen. 26 løpere i 15-16 års klassen fra Rogaland og Agder-
fylkene konkurrerte om to plasser. Anders havnet på en solid 22. plass blant landets 30 beste i sin 
klasse. 
Klubben sendte også to løpere til Hovedlandsrennet på Røros; Anders Løvland og Sigrid Marie 
Refvem. Disse to, pluss Eskil Leinebø og Vegard Refvem, dro også  på Kvalfoss-sprinten i Oslo. 
Det er en stor, verdifull erfaring å få delta i slike nasjonale renn, og veldig kjekt å finne løpere på 11. 
(Eskil) og 18. (Anders) plass med Moi il. på ryggen! Det var 98 løpere i G16. 
                                                                                                        
Ellers må det nevnes at klubben har en flott rekruttgjeng på 4 jenter og 2 gutter, som ikke viser igjen 
på resultatlistene pga. lav alder.  
Likedan har vi en solid mannfolktrio som stiller i miljøklassen. Denne er ikke mesterskapsklasse, men 
likevel viser de en herlig blanding av hard kniving og lått og løye. 
 
      
Styret består av: Leder:     Torry Korsbø 
   Sekretær:     Lena Abrahamsen 
   Kasserer:     Elise Løvland 
   Fl.fjord kontakt:    Martin Løvland 
   Styremedlem:    Åshild Medby Bu 
   Oppmann:     Wenche Alm Helland 
   Hovedtrener:    Reidar Helland 
 

   Sekretær i RSSK, kretsstyret :  Lena Abrahamsen 
 
 
 
Hjertelig takk til alle som har støttet arbeidet vårt i 2012! 
 
 
 
Moi, 12. januar 2013 
 
Wenche Alm Helland    
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Årsmelding  Idrettsskolen 2012 

 
Styret 

Styret for 2012: 
 

Funksjon: Navn Valgt 
Leder/Sekretær: Reidar Eidsheim 2012 
Styremedlem/treningsansvarlig: Thomas Vatne 2012 
Styremedlem/treningsansvarlig: Toril Walskaar 2011 
Økonomiansvarlig: May Brit Drivdal 2011* 
Styremedlem Fotball: Karsten Moi  
* Ikke valgt av årsmøtet   

I tillegg til styret har Gry Skjeggestad påtatt seg ansvaret med å være kontaktperson for 
håndball i Idrettsskolen. 
 

Opplegget 

Vi har praktisert tilsvarende opplegg som forhenværende år. I vinterhalvåret har vi hatt fokus 
på håndball og allidrett, mens vi i sommerhalvåret har hatt fokus på fotball. Vi hadde et 
ønske om å kunne ha et alternativ til fotball gjennom sommerhalvåret, men det krever for 
mye foreldreressurser, hvilket ikke lar seg gjennomføre. I stedet legger vi inn allidrett i 
fotballtreningene gjennom sommerhalvåret.  

Innetreningene (høstferie til påskeferie): 

Barna har vært delt inn i tre grupper, 1. klasse, 2. klasse og 3.-4. klasse. Vi har hatt en 
treningstime for hver gruppe på onsdager fra kl. 16.30 til 19.30. Vi har hatt mange barn med 
på disse treningene, og ser at over 70% av elevene i enkelte av klassetrinnene er med i 
Idrettsskolen. Dette gleder vi oss over. I år er første året vi ikke har hatt lønnet 
trener/assistent, men at foreldrene har tatt seg av alle treningene. 

Utetreningene: 

Her hadde de ulike trinnene egne treningstider. Vi valgte å slå sammen jenter 8 med jenter 9 
år i trening og kamper. Dette har medført at de jentene som allerede spilte fotball ble 
værende, og nye har kommet til. I tillegg slo vi sammen gutter 9 år med gutter 10 år på grunn 
av at dette er små kull, og i tillegg for å få trenerkabalen til å gå opp.  

Trenere: 

Fotballtrenere og oppmenn har dette året vært: 

Funksjon Jenter & Gutter 7 år Gutter 8 år Jenter 8 og 9 år Gutter 9 og 10 år 

Oppmann/la
gleder: 

Toril Walskaar Aina Hamre Anne Østrem 
Morten 

Abrahamsen 

Trener: Svein Kjetil Stenberg Gry Skjeggestad Torry Korsbø 
Nina og Karsten 

Moi 

 

Spesialtrenere i tillegg til fotballtrenerne har vært Anne Venke Kjørberg. 

Fellestreningene har blitt ledet av Toril Walskaar, Anita Stenberg og Reidar Eidsheim. 

I tillegg har det vært mange foreldre med som hjelpetrenere og assistenter. 
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Spesialidretter for 3. og 4. klasse 

Barneidrettens bestemmelser sier at man skal innom minst tre spesialidretter i 
løpet av et år. Vi har hatt fast håndball og fotball. I tillegg har fått prøve seg i landhockey og 
basketball. I høst hadde vi tre utetreninger med rugby. Da hadde vi besøk av Kristoffer 
Milligan og Thomas Vatne fra Flekkefjord Rugbyklubb. 

 

Medlemmer 
o Totalt 93 barn fordelt mellom: 
o 38 jenter og 46 gutter i alderen 6 - 8 år 
o 2 jenter og 6 gutter i alderen 9 - 10 år 
o 1 gutt i alderen 11 - 12 år 

 

Vi har sett en positiv trend i Idrettsskolen de siste to årene: 

 Lite frafall blant de eldste barna 

 Kullene blir større så vi får flere medlemmer av den grunn. 

 Vi ser at flere begynner utover i året. Gjelder spesielt jenter.  

 

Styremøter 

Det har vært avholdt fem styremøter, fordelt på tre møter på våren og to på høsten. Vi har behandlet 
41 saker. 
 

Økonomi 
Idrettsskolen er den avdelingen med best økonomi i Moi IL. Det største bidraget til den gode 
økonomien er at vi har hatt markant økning i tallet på deltakere og reduserte utgifter til trenere. 

 
Annet 

Vi deltok på fire håndballturneringer i 2012. Vi har det veldig moro på turneringene, både 
foreldre og barn. Barna er veldig engasjerte, og ikke minst; - de får pokal etterpå. Vi 
viderefører dette i 2013. 
 

 
Styret ønsker å rette en stor takk til barn, foreldre, trenere, oss selv og andre støttespillere, som 
gjør at idrettsskolen kan bidra til et allsidig sportslig idrettsmiljø i bygda. 
 
Reidar Eidsheim 
Leder for styret i Idrettsskolen. 
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Sponsorgruppen i Moi IL  
 

 Følende har sittet i sponsorgruppen 2012: 
Rune Bjørgsvik, Anders Roulund, Tron Skåland og Linda Gursli 

 Gruppen startet opp i mars 2012 og har hatt jevnlig møter gjennom året. 

 Følgende store avtaler er undertegnet: 
o NorDan – generalsponsor 
o Flekkefjord sparebank – hovedsponsor 
o G-Sport – foretrukken leverandør av utstyr 

 Det har blitt utarbeidet ny mal til kontrakt mellom Moi I.L og aktuelle firma 

 Skiltreklame på kunstgressbanen. Alle avtaler er gjennomgått og fornyet. Gamle skilt har blitt 
fjernet. Nye skilt har blitt hengt opp.  Firma der skilt er ødelagt, har fått beskjed. 

 Markedsgruppen bør, til neste sponsorrunde, ordne det slik at alle faktura på skilt blir sendt ut 
samtidig med samme forfallsdato. Det er lettere å ha kontroll på. Nå opererer vi med ulike 
datoer for varighet på avtalene, og dermed lite oversiktelig.  

 Gruppa har utarbeidet standard for bekledning og utstyr 

 Gruppa har utarbeidet egen mal for annonser 
 
 
 
Henstilling fra gruppa; 

 Medlemmene av Moi I.L må være seg bevisst å bruke det utstyr og den bekledning som hører 
til Moi I.L 

 Gruppen som jobber med anlegget har også ansvar for reklameskiltene. Det er viktig at 
sponsorskiltene på banen blir hengt opp, at det ser bra ut og hvis noen skilt er ødelagt, må 
markedsgruppa få beskjed, slik at det aktuelle firma kan fornye skiltet. I kontrakten står det; 
Moi Idrettslag forplikter seg til å montere reklameplakaten og etterse denne i avtaleperioden 
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Regnskap Moi IL   

Resultat 2012 
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Balanse 2012 
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Avd. 1 Hovedstyret: 
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Avd. 2 Idrettskolen: 
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Avd. 3 Ungdomsavd:  
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Avd. 4 Håndball: 
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Avd. 5 Ski: 
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Avd 6: Fotball senior:  
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Avd 7: Friidrett:  
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Kommentarer kasserer/revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommentarer fra Revisor: 
Legges frem under årsmøtet.  
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Saker  

Behandle innkomne forslag og saker. 

1. Salg av Sandstøl hytta.  
a. Grunnet mange år med drift i minus foreslår hovedstyret at hytta selges.  Utrede.  ( 

10 års plan, vedlikehold og utleie plan) forslag legges frem for årsmøte 2013, 
salg/ikke salg  

 i. Hovedstyret har inngått leie med leietakere, der regnskapet skal gå i null for 
Sandstøl. Saken tas dermed ut av årsmøtet. 

2. Nytt klubbhus:  
Orientering fra Byggekomiteen rundt løsning under møtet.  

a. Hovedstyret anbefaler at løsning 1 godkjennes med lån opptil 4,2mill NOK. 
b. Innstilling fra Hovedstyret: fullmakt til bestilling/igangsetting og opptak lån gis av 

årsmøtet.  

3. Nedleggelse:  
a. Håndball gruppen.  
b. Ski Langrenn. 
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4. Fastsette medlemskontingent. 
 

Aktivt Medlem Moi IL 
Basis  

Håndball Fotball Friidrett Ski  Idrettsskolen  Sum 

Barn (0-10 år) 200 
250 

0 0 100 100 / 350 ½ år 
550 

  

Aktive t.o.m. 
12 år 

200 
250 

0 500 
 550

100 100 
200 

0   

Aktive 13 
t.o.m. 16 år 

300 
 

250 500 
700 

100 100 
200 

0   

Seniorer 400 0 600 
1000 

100 100 
200 

0   

 
Søskenmoderasjon (0-10år), 25% barn nummer 2, 50% på påfølgende barn. 
Old Boys (aktive)    kr 400  550
 
Satser passivt medlemsskap: 
Æresmedlemmer  kr 0,- 
Støttemedlemmer  kr 200 eller mer. 
 

5. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
Se org. plan, revisjoner legges frem: 

Revisjonsregister:  
 

Rev.nr: År Foreslått 
av  

Kommentarer. Revidert. 

1 2011 Hovedstyre Opprette organisasjonsplan  

2 2012 Hovedstyret Revideringer side 5, 6,9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 og 22  Vedtatt årsmøtet 
20.03.12 

2.1 
(side 10) 

2012 Hovedstyret Korrigert side 10 pga skrivefeil. 
Enkelte navn i gruppestyrer var feil i rev.2 iforhold til valgt på 
årsmøte og protokoll. 

14.04.12 

3 2013 Hovedstyret 6, 9, 12, 17, 21, 25, 26 11.03.13 

     

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget. 
 
Internettadresse:   www.moiil.no
Organisasjonsnummer:  971 342 730  
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets 
Registrert tilknytning til Lund idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund 
Registrert tilknytning til Norges Friidrettsforbund   
Registrert tilknytning til Norges Håndballforbund, tas ut   
Registrert tilknytning til Norges Skiforbund, tas ut 
Registrert tilknytning til Norges Skiskytterforbund  
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Handlingsplan:  
 
 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 
Nettside Lages Utvalg 2012 OK, tas ut 

Hjertestarter Oversikt / kurs / regler Anleggsutvalg 201  3  

Dommerkontakt Behov? Hovedstyre / Grupper 201  3  

Diverse utvalg Opprettes/ Etablere 
instruks for disse 

Hovedstyret 2012 Ok, tas ut 

Overordnet 
Ryddeplan/ordensplan
. 

Etableres Anleggsutvalg Q1 201  3  

Forslagskasse Opprettes (på nett) IT utvalg 2012 Ok, tas ut 

Byggekomite 
oppreising nytt 
klubbhus 

Opprettes Egen gruppe 2012/2013 Ok, tas ut 

Lund Kommune Jobbe med politikere i 
lund slik at forholdene 
til god drift legges.  

Prosjektgruppe 2012/2013  

kultur bygging i Moi IL 
Øke samhold / 
samarbeid  

Plan etableres  Hovedstyret 2013/2014  

     

 

Hovedstyret skal:  
Tillegg i tekst:  

 Forslag til leder og deltakere i valgkomite` (Iht NIF’s lovhefte basislovnorm ) §16
 Disponere NorDan hallen etter budsjett og avtale med gruppene, samt fordele tid til hver 

gruppe. (hovedstyret er leietaker) 
 Påse at det eksisterer godt samarbeidsklima mellom Moi IL og andre eksterne 

grupper/foreninger. Moi IL vil bestrebe seg i å tilrettelegge, slik at utøvere kan delta på flere 
aktiviteter. 

 Påse at alle grupper i Moi IL tilpasser aktivitetskalendere og stiller solidarisk opp på 
hverandres arrangement. 

 Vurdere personer som skal påskjønnes for sin innsats i idrettslaget, herunder også kandidater 
til Kongens Fortjenestemedalje og eventuelle kandidater til årets ildsjel og lignende 

 En av Hovedstyrets medlemmer sitter i styret i Lund Turist og Sport, og Hovedstyret er 
ansvarlig for å skaffe enda et medlem til samme styre. 

Gruppestyret:  
 
Antall styremedlemmer fordelt på avd. 

Styrefunksjon Håndball Fotball  Friidrett Ski Idrettsskolen 

Leder x X x x x 

styremedlem x X x x x 

styremedlem x X x  x 

      

Tas ut. 
 
 
Tillegg i tekst:  
Gruppestyret har ansvaret for at alle barn til og med 12 år får delta på alle aktiviteter når de møter opp. 
Handlingsplanene for de ulike idrettsgrenene skal tas høyde for i Moi IL. 
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Økonomi:  
Tillegg i tekst:  
 

  Hovedstyret kan ikke gå utenom rammene som settes i årsmøtet, med unntak av maks grense 
for havari som nevnt under.  

 o Tråkkemaskin   100 000,- 
 o Traktor     60 000,- 
 o Snøskuter    50 000,- 
 o Plenklipper     30 000,- 

 

Generelle retningslinjer for utøvere:  
Tillegg i tekst:  
 

  Ikke-voldelig oppførsel. Vold mot andre kan medføre utestengelse fra Moi IL i kortere eller 
lengre periode.. 

  Ikke å benytte alkohol (under 18 år) eller andre rusmidler på arrangement man deltar i som 
representant for Moi IL. Brudd på denne bestemmelse medfører direkte utestengelse fra 
minimum to terminbaserte aktiviteter. (se regler under alkohol). 

Klubbdrakter/profilering 
 
Moi IL har en logo- se forside. Logoen kan kun benyttes på klubbens offisielle produkter. Dvs at 
dersom lag avviker fra klubbens overtrekksdrakt og kjøper inn en annen, kan de ikke få trykket logo på 
denne. 
All bruk av logo ved f.eks materiell som sendes ut, skal være avklart med styreleder/markedsansvarlig. 
 
Hver enkelt gruppe kan kjøpe inn dresser iht sitt budsjett. 
 
Til mere kroner idrettslaget sponser medlemmene som kjøper overtrekksdresser, jo mere dugnad må 
de enkelte medlemmer utføre.  
 

 Moi IL sponser hver utøver med kr 250,- hvert 3. år ved kjøp av overtrekksdress og 

 reklamegensere

 Trenere/lagledere som har betalt basiskontingent/støttemedlemskap betaler en egenandel på 

kr 500,- ved kjøp av overtrekksdress og reklamegenser. Rest av kostnaden vil bli belastet hver 

enkelt avdeling under konto for arbeidstøy. 

 For trenere/lagledere som tilhører A-laget kan klærne være en del av godtgjørelsen. Dvs det 

trenerne tar ut i klær blir innberett som skattefri godtgjørelse. 

 Andre støttemedlemmer betaler kostpris for overtrekksdress/reklamegenser. Dvs de får 30 % 

rabatt i forhold til pris i butikk. Moi IL betaler trykkostnader. Da har medlemmene fått billige og 

gode klær og Moi IL får reklamen. 

 Ønsker medlemmene å kjøpe mer enn ett sett pr person vil det kun være første pakke som er 

sponset med kr 250,-. 

 Shortser, sokker, sko etc. skal brukeren betale minimum kostpris for. Når det gjelder A-laget 

er dette med i kostnadene til drakter. 

Generelle retningslinjer for trenere 
Tillegg i tekst:  

  At alle får delta under aktiviteter. Dette er spesielt viktig i idrett underlagt 

barneidrettens bestemmelser (til og med tolv år). 

  At medlemslisten er oppdatert i god tid før 1. mars hvert år. Kontakt medlemsutvalg 

for kopi hvis nødvendig.  
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Budsjett. 
Se under regnskap. 

Vedtekter. 
Nye vedtekter fra NIF foreslås vedtatt i sin helhet, da flere endringer er vedtatt i sentrale forhandlinger.  
Se vedlegg. 
 

Valg: 

Forslag fra Valgkomiteen til styret og verv.  
 
Hovedstyret:  
Styreleder     xxxx 
Styremedlem.      xxxx 
Styremedlem.     xxxx 
 
Grupper:  
 
Fotball    Seniorleder  xxxx 
   Ungdomsleder  xxxx  
Friidrett   Styremedlem  xxxx 
Ski    Styremedlem  xxxx  
Idrettsskolen  Styremedlem.   xxxx  
 
       
1 varamedlem hovedstyret   xxxx 
 
2 revisorer      Magne Haraldstad   

Gunn Tove Gursli 
 

Valgkomité forslag fra hovedstyret  
 
Forslag til valgkomite: 
 
Per Varhaug 
Edel Stenberg 
Einar Skåland 
Lena Moen 
 
Valg under årsmøtet. 

 

Valg av 1 representant til Æresmedlemsgruppen. 
Forslag fra Styret.  Svein Litlehei 
 
 

Trekning av deltakere til Elgjakta Sætra 2012. 
(2 stk må delta for at part til Moi IL skal fylles)  
5 stk trekkes de 2 første møter som førstevalg, ved fravær møter nr. 3 osv. (må delta)   
Dette er personlig valg og personlig oppmøte.  


