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4.Årsmeldinger
Årsmelding Hovedstyret.
Styret har i 2018 bestått av:
Anders Hafstad
Leder
Elling Skåland
Nestleder
Siv Haukland Hellesmark Sekretær
Jannike B. Solbjørg
Kasserer
Reidar Helland
Ski
Mariann Eike
Fotball
Melvin Stene
Idrettskolen
Svein Holte
Anlegg / styremedlem
Reidar Gursli
Styremedlem
Administrasjon:
Hovedstyret har hatt 10 hovedstyremøter og 1 årsmøte ila 2018.
Hovedstyret har jobber målrettet etter det mandatet årsmøter har gitt oss. Vi har
gjennomført de vedtak som ble besluttet på årsmøtet 2017.
Gruppen som på vegne av årsmøtet har jobbet med utredning av daglig leder
spørsmålet har jobbet godt og målrettet og skal etter planen spille inn konklusjon til
årsmøtet 2018. De er i rute til dette og det forventes å meldes inn sak til årsmøtet.
Gruppen har i løpet av året byttet leder, slik at Elling Skåland har vært leder for
arbeidet den siste tiden.
Hovedstyret arrangerte 17. mai for 5 år på rad med stor suksess. Vi skal etter planen
være ansvarlig for dette arrangementet til og med 2021. Hovedstyret opplever at det
er vanskeligere å vanskeligere å finne medlemmer som ønsker å stille opp i
komitéarbeidet til dette arrangementet noe som er veldig synd. 17. Mai er en meget
viktig inntektskilde for Moi Idrettslag og vi er nødt til å dra lasset sammen dersom vi
skal kunne fortsette å nyte godt av disse inntektene.
Trimkarusellen har vært arrangert også i 2018, mens Lundmesterskapet ble flyttet til
våren 2019 grunnet vær og dårlige anleggsforhold.
Anlegg og eiendom:
Sætraområdet har på anleggssiden vært hovedfokuset i 2018.
Skitraseen fra Sætra til Sandstøl med retur er ferdigstilt og ble meget bra! Dette gir et
stort løft for Moi Idrettslag og Sætraområdet og hovedstyret ønsker å berømme
Reidar Helland og alle de andre som har vært med å bidra til at dette prosjektet har
blitt ferdigstilt i 2018. Det er lagt ned en imponerende dugnadsinnsats!
I tillegg er lysarmaturene i selve lysløypa byttet, slik at disse nå er LED-lys.
Sætrahytta har fått en ny giv etter at vi begynte å prosjektere renovering og
utbedringer av denne. Nytt styre har fått oppgaven i å dra denne prosessen videre og
vi har søkt penger til støtte i forskjellige kanaler. Det er verdt å nevne at SR-stiftelsen
bevilget kr 200000 til dette prosjektet og vi hadde overrekkelse-seremoni utenfor
Sætrahytta i strålende solskinn. Styreleder Tom Tvedt overrakte gavesjekk og fikk
inspisere hytta til stor begeistring. Det er også søkt om tippemidler noe som gjør at vi
har måttet vente med oppstart til avklaringen rundt denne søknaden er i boks.
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Det har i løpet av året blitt laget plantegning og økonomisk kalkyle over
gamle gressbanen som vi ønsker å legge kunstgress på, samt
opparbeide løpebane i kunstdekke. Dette er en nødvendighet dersom vi
skal ha mulighet til å få gang på friidrett i Moi Idrettslag igjen. Lund Kommune eier
som kjent grunnen og vi er derfor helt avhengig av å ha de med på laget i en slik
investering. Vi lyktes ikke med å få penger til dette i kommunens budsjett i høst og
dermed er prosjektet stoppet midlertidig. Det ses på alternative løsninger som kan
gjøre at vi selv har kontroll på området.
Sandstølhytta er fremdeles ikke solgt og vi skal våren 2019 gjøre en ny vurdering for
hyttas fremtid.
Økonomi:
Moi IL gikk med et overskudd i 2018 på kr 141990 mot kr 122784 i 2017.
Antall medlemmer var ca 480.
Sponsorer:
Vi hadde 3 hovedsponsorer i 2018. Disse var NorDan, Flekkefjord Sparebank og Kiwi
Moi.
Det har i løpet av 2018 vært jobbet aktivt med å ferdigstille ny sponsorplan. Denne
ble endelig vedtatt høsten 2018 og er nå tatt i bruk. Det jobbes for å øke
sponsorinntektene betraktelig og vi har et klart mål om å lykkes i denne jobben i
samarbeid med sponsorgruppen.
Moi Idrettslags sponsorer er meget viktige for økonomien i klubben og det er viktig at
Moi IL er lojale mot de avtaler som gjøres med hoved- og støttesponsorer og
markedsfører disse på en god måte.
Sportslig satsning:
Det er fremdeles bekymring i hovedstyret for den sportslige bredden i klubben.
Friidretten og håndballen ligger brakk, mens skigruppa har store problemer med å
rekruttere. Hovedstyret har et håp om at ny hovedbane kan gi oss muligheter til å
starte opp igjen friidrettsavdelingen, så det jobbes målrettet med dette.
Men, det finnes også positive nyheter å melde når det gjelder bredde! Moi Idrettslag
har i løpet av året startet opp med turn som et utspring fra Idrettsskolen. Dette er et
tilbud som har blitt meget populært og initiativtakerne melder om over 50 deltakere
og venteliste.
Til slutt vil jeg på vegne av hovedstyret takke alle som i løpet av året har gjort en
innsats for Moi Idrettslag! Det er ekstremt kjekt å se hva vi kan få til, når vi er så
mange som bidrar mot felles mål! Takk for samarbeidet og lykke til med arbeidet
videre.

For hovedstyret i Moi Idrettslag,
Anders Hafstad
Leder
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Årsmelding Fotballgruppe.

Styret i Moi IL Fotball 2018:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Mariann Eike/Rune Rasmussen
Margareth Surdal
Reidar Eidsheim
Stian Stenberg
Anders Ravndal
Tor Reidar Tandrevoll
Lena Thunheim
Jacquline Glendrange
Rune Rasmussen
Melvin Stene

Lagleder A-lag
Trenere A-lag
Materialforvalter

Rune Rasmussen
Kristian Holte, Morten Gursli, Gilbert Hove og Jan Rune Berrefjord
Bjørn Ivar Bjelland

I tillegg kommer rundt 37 trenere/lagledere for aldersbestemte lag som fortjener ros og takk
for en kjempeinnsats for deres verv i Moi IL Fotball. Hundrevis av timer legges ned hvert år
av mange.

Aktivitet 2018
A-laget
Annerledes sesong enn i fjor da alt gikk på skinner. Største utfordringen har vært å ha nok
spillere. Hadde mange spillere i starten av sesongen (25). En del falt fra etter hvert.
Dette preget utvilsomt resultatene. Nådde ikke målsetningen som ble satt i vinter. Det endte
med nedrykk fra 4.divisjon etter å ha endt på sisteplass i en meget tøff pulje.
Det sosiale er det fremdeles ingenting å si på. Det er en sammensveiset gjeng bestående av
gode kamerater. Nå ser vi frem til et gjensyn med naborival Hovsherad kommende sesong.
Moi 2
En utfordring hele sesongen. Slet med ustabil spillergruppe.
Stian Stenberg startet som trener. Chris Brogeland tok over litt ut i sesongen.
Godt med spillere i starten. Trakk laget en kamp i vårsesongen. Måtte trekke laget fra flere
kamper på høsten. Blir dessverre ikke et Moi2 lag i 2019.

Aldersbestemte lag
Ved starten av sesongen 2018 hadde Moi IL 5 lag i barne- ungdomsfotballen. Jenter 12, Jenter
13, Gutter 12, Gutter 13 og Gutter 15. Gutter 15 ble etter hvert søkt over i Gutter 16 serien,
fordi det var hensiktsmessig.
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Gutter 16 hadde en solid vår og høstsesong og endte tilslutt på 2. plass på
tabellen.
De reiste til Hjørring i Danmark for å delta på Danacup. G16 hadde en fin uke i Danmark
både sportslig og sosialt. De endte opp i B-sluttspillet, men røk dessverre ut i første kamp.
I OBOS cupen hevdet G16 seg bra. Kom til semifinalen. Strålende prestasjon!
Fire lag fra Moi reiste til Lyngdalcup. Jenter 13, Jenter 12, Gutter 13 og Gutter 12 hadde fine
dager både sportslig og sosialt i Lyngdal.
Moi har også deltatt i Agdercup, Lucky bowl cup og en del andre småturneringer i
nærområdet.
Det har vært en meget fin innsats i serien av de aldersbestemte lagene.

Fotballsatsing
Det satses på flere områder i fotballen. I 2018 har det vært brukt en del ressurser på
utdanning/kursing av trenere. Vi mener dette er en investering både for barne-, ungdoms- og
seniorfotballen. Trenere som ønsker å utdanne og kurse seg skal få muligheten til det i Moi
IL.
Sportsplanen har blitt revidert og videreført i 2018. Dette er et viktig arbeid for at klubben
skal jobbe systematisk med det sportslige tilbudet. Det er også et viktig styringsredskap for
trenere, lagledere, foresatte og utøvere.

Andre arrangementer
Fotballdag for aldersgruppen 7-12 år ble arrangert i juni. A-lag spillere var med som
medhjelpere på ulike stasjoner med ulike øvelser.
”NorDan” cup ble arrangert for fjerde gang i slutten av august. Dette er en turnering for
spillere fra 6-10 år. Turneringen kunne telle 40 lag, noe som er en nedgang på 15 lag fra
forrige år.
Turneringen hadde en egen komite, som jobbet godt med å få turneringen i havn.
Gla’ball turneringen ble arrangert i begynnelsen av september. Dette er en turnering der det
sosiale skal stå i fokus, det sportslige kommer i andre rekke. Bedrifter, lag og foreninger blir
oppfordret til å delta. Turneringen ble godt gjennomført, med 14 deltagende lag.

Dugnadsarbeid
Klubben er avhengige av alle de frivillige som har sitt hjerte i klubben og som driver et
fantastisk dugnadsarbeid.
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I 2018 ble dugnadsarbeidet i klubben strukturert og organisert på en slik måte at
det skulle bli mer forutsigbart. Alle lagledere fikk en plan over dugnadene som
skal gjennomføres i løpet av sesongen.
I 2018 har fotballen arrangert flere dugnader. Frivillige har stilt opp på dugnad i forbindelse
med 17-mai, vasking av klubbhus, vakter på Aurefestivalen og salg av julegavepapir.
I tillegg til dette har det vært åpen kiosk på alle kampdager. Dette med stor suksess og
begeistring fra både hjemmelag og tilreisende. En stor takk til kioskansvarlige og
dugnadsgjengen som har vært kioskvakter. Dette er en ordning som vil bli videreført også til
neste år.

Til slutt en takk til alle i klubben, og andre som har stilt opp og gjort en stor innsats for laget
og klubben.

For styret i Moi IL Fotball
Rune Rasmussen
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Årsmelding Skigruppe.
Årsrapport for Moi IL Ski 2018
Denne sesongen blir stående som årenes beste med tanke på snømengde. Det kom totalt sett
over to meter snø. Dette resultert i at skiskytterblinkene på stadion i Sætra kollapset.
Dette var også sesongen da løypetraseen ble ferdig til Sandstølsvannet. Her ble det også
tråkket løype med tråkkemaskinen. Lysløypa ble flittig brukt, og svært mange skrev navnet
sitt i boka.
Vi arrangerte fire skikaruseller og hadde over to hundre navn på listene.
Basaren med premieutdeling av i NorDan hallen ble en kjempesuksess. Vi takker alle
deltakere og støttespillere som fylte opp idrettshallen, og næringslivet som bidro med flotte
gevinster!
Representanter fra Moi IL var også med på organisering og gjennomføring av kretsens
treningssamling på Tonstad i oktober. Vi stilte tradisjonelt opp med vakter på festen i sentrum
under Aurefestivalen og fikk god hjelp av representanter fra karateklubben. Styret har likevel
bestemt at dette var siste året i denne omgang at skigruppa deltar som vakter på dette
arrangementet.

Aktive:
Det er tynt i rekkene med skiskyttere i klubben.
Dette året har vi hatt fire løpere som er aktive i klubben; Ida, Anders, og Ingrid Solbjørg, og
Reidar Helland. Ida og Anders er elever på Tonstad videregående skole og representerer også
Sirdal ski.
Selv om vi er få viser vi godt igjen lokalt og nasjonalt med gode prestasjoner; Ingrid ble
norgesmester i stafett for Rogaland under hovedlandsrennet! Hun gikk en super etappe, skjøt
feilfritt og gikk laget opp i ledelse til veksling!
I rulleski NM gikk Ida inn til en fin 7. plass på sprinten og 8. plass på fellesstarten.
Anders gikk en sterkt fellesstart og klatret helt opp til 7.plass etter et solid løp!
Trening:
Jostein Solbjørg har hatt ansvar for skytedelen i Lundskogen / Feed. Han har i
tillegg ansvar for innskyting på alle konkurranser
Reidar har hatt ansvar for løpstrening/rulleski.

Styret har bestått av:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Reidar Helland
Wenche Helland
Jostein Solbjørg
Jannike Solbjørg

Hjertelig takk til alle som har støttet arbeidet vårt i 2018 !
05.03.19
Reidar Helland
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Årsmelding Idrettsskolen
Styret for 2018:

Funksjon:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Navn
Melvin Stene
Anita Stenberg
Silje M.Vestbøstad

Valgt
2018
2018
2018

Opplegget:
Vi har praktisert tilsvarende opplegg som forhenværende år. I vinterhalvåret har vi hatt
fokus på breddeidrett, mens vi i sommerhalvåret har hatt fokus på fotball. Vi ber også
trenerne om å legge inn lek og andre aktiviteter i fotballtreningene gjennom
sommerhalvåret.
Innetreningene (høstferie til påskeferie):
Barna har vært delt inn i 4 grupper. Vi har da delt inn i følgende grupper, 1. klasse, 2.
klasse, 3 klasse og 4 klasse. 3 og 4 klasse har vært sammen under spesialidrettene.
Treningstider:

1. klasse

Mandag 16.30 – 17.30

2. klasse

Mandag 17.30 – 18.30

3 . klasse

Onsdag 16.30 – 17.30

4. klasse

Onsdag 17.30 – 18.30

Spesialidretter:
Barneidrettens bestemmelser sier at man skal innom minst tre spesialidretter i løpet av
et år. 1. og 2. klasse har hatt varierte treninger med ulike typer idretter gjennom
høsten. Barna i 3. og 4. klasse har fått prøvd seg på: Håndball (Jeanne Holum),
svømming (Lund svømmeklubb), Turn (Silje M. Vestbøstad).
Turn:
Det har i året som har gått blitt startet opp en egen turngruppe under idrettskolen. Silje
Margrethe Vestbøstad, Amalie Eike, Anette H. Eik og Trine Årseth har vært
trenere/hjelpetrenere.
Dette har vært et utrolig populært tilbud som mange har benyttet seg av. Det har vært
så mange henvendelser, at vi har hatt venteliste.
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Utetreningene:
Vi har hatt 7 lag med i fotballserien i sommer. De ulike klassetrinnene
har hatt egne treningstider.. Vi har hatt tre jentelag med i fotballserien i
år, og fem guttelag.
Lagene har deltatt på forskjellige fotballturneringer, som blant annet Agder cup, Fibo
Cup, Lucky Bowl, Grønt Gras, Flekkefjord sparebank cup, Alcoa cup og Nordan Cup.

Trenere:
Fotballtrenere og lagledere har dette året vært:
Født 2011

Gutter

Helge Littlehei
Kibrom Asmelash
Hanna Birgitte
Surdal

Jenter

Morten Gursli
Kristian Holte

Født 2010

Født 2009

Født 2008

Nina Hamre
Åse Helleren
Runar Haukland
Anders ravndal

Monica Karlsen
Atle Gursli

Margareth Surdal
Jarl Liland
Eirik Sporkland

Linda Birkeland
Kjell Ivar
Hellesmark

Linda Birkeland
Kjell Ivar
Hellesmark

Hilde Bygland
Richard Koldal

Trenere innendørs har vært:

Født 2012

Kim Mo Eik, Rune
Rasmussen, Linda
Gursli, Linda Hamre

Født 2011
Silje Vestbøstad, May britt
røynestad, Ellen rettedal,
Anne thorild skåland, Mari
Haukland ,Hanna Birgitte
Sandsmark, Tina Hove,
Kristian Holte, Morten
Gursli

Født 2010

Anders Ravndal
Magne Ø.
Skoland

Født 2009

Atle Gursli
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Medlemmer
Det har vært ca 75 medlemmer på idrettsskolen.
Det har vært 45 medlemmer på turnen.
Styremøter
Det har vært avholdt fem styremøter.
Økonomi
Idrettsskolen har et balansert budsjett. De største utgiftene vi har er fotballserien,
fotballturneringer, spesialidretter og turn.
Turn vil få et eget budsjett 2019.

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 vår.
Melvin Stene
Leder for styret i Idrettsskolen.
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Årsmelding Fotballfritidsordning (FFO)

Telenor Xtra 2018 ( fotballfritidsordning).
Vår fotballfritidsordning er godkjent som en del av NFFs satsing på fotballfritidsordninger.
NFF presenterer bl.a. tilbudet slik:
«Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt
vil dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret
tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode.
Satsingen på FFO blir en viktig bærebjelke i NFFs satsing på barne- og ungdomsfotball
fremover.»
Antall deltakere har gjennom året 2018 vært på mellom 24-27 deltakere.
I løpet av 2018 har:
•

FFO personalet deltatt på kompetanseutvikling av trenere/leder

•

Utdelt gratis utstyrspakke (treningstøy) til alle spillere og trenere

•

FFO personalet deltatt på nasjonale spillerutviklingstiltak i regi av NFF og Norsk
Fotballtrenerforening.

•

Regional samling for Telenor Xtra klubber i Stavanger.

Vårt dagsprogram:
Mandag og torsdag.
14.00- 14.45- I klubbhus, måltid med frukt og grønt, aktiviteter og klargjøring til trening.
14.45- 16.00- Fotballtrening (NorDan-hallen eller kunstgressbanen)
Personal:
Det har i løpet av 2018 vært 6 medarbeidere på FFO.
Dette har vært:
Atle Gursli

(trener 1, torsdag)

Eivind Ramsli

( trener 2, torsdag, tom våren 2018)

Andre Olsen

(trener 2 torsdag fom august 2018)

Stian Stenberg

(leder, trener mandag og torsdag)

Chris Brogeland

(trener 2, mandag)
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Signe Vigdis E Stenberg ( Klubbhus, matansvarlig, mandag og torsdag
fom aug 2017)
En stabil, positiv gjeng som har gjort en flott jobb på Telenor Xtra. Et personal med god
dekning i forhold til idrettspedagogikk og fotballfaglig kompetanse.
I klubbhuset:
Deltakerne har blitt møtt med brødmåltid når de kommer på FFO. Måltidet har vært
hovedsaklig brødmat med sunt pålegg supplert med frukt og grønnsaker. Vi har også i løpet av
2018 hatt noen varme måltider. Dette har vært populært.
Treningene:
Januar – mars:

17 treninger gjennomført i NorDan-hallen

Mars- juni

23 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

:

August – november : 25 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi
November- desember: 11 treninger gjennomført i NorDan-hallen
Det vil si at vi i løpet av 2018 har gjennomført 76 treningsøkter ( 48 utendørs og 28
innendørs).
Andre tiltak:
•

Vi har utviklet et tett samarbeid med både Kvinesdal FFO og Eiger FFO.

•

Vi besøkte Kvinesdal FFO i januar .

•

Det er gjennomført kurs/ kompetanseheving av personal.

Økonomi:
Driftsresultat for 2018 endte på et overskudd på kr. 10 963.
Annet:
Telenor Xtra (FFO) takker for all positiv støtte og positive bidrag i løpet av 2018
Februar 2019
Stian Stenberg
Leder Telenor Xtra
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Årsmelding Hus-styret
Årsmelding fra Hus-styret 2018/2019:
Leder: Einar Skåland, Styremedl./sekretær: Anne Østrem, Styremedl./Handyman: Svein
Holte.
Hus-styret er en underavdeling av hovedstyret.
Styret har avholdt 2 møter i 2018 og tidvis etter behov. Et møte til nå i 2019.
Styret har ukentlig befaring på huset.
Anne har ansvar for koordinering vedr. Dugnad, vask og renhold.
Vask i bygget er utført på et minimumsnivå og etter behov. (Elite)
Dugnad på vask av glassrekkverk og utv. vinduer er utført våren 2018.
Storvask på kjøkken er utført vår og høst 2018.
Innredninger i utstyrsrom er utført. (Svein H.).
Div. vedlikehold utføres kontinuerlig og etter behov.
Bilder som er hengt opp i salene i 2.etg, som viser hvordan man skal forlate lokalet etter bruk.
fungerer tilfredsstillende.
Begge kjøkken er supplert med 1 stor og 1 liten kasserolle + Stekepanne.
Teknisk:
Utskifting fra batteri til fast strøm for automatikk dusjer er under utførelse på dugnad. I denne
forbindelse skal det også montere hovedbryter på anlegget for å stenge dusjene ved rengjøring
i dusjrommene.
Årskontroll og vedlikehold på Varmepumpeanlegget er utført. Vi har noen utfordringer med å
koordinere avvik fra leverandør. Tiltak er under utførelse.
Hus-styret har ansvaret for utlevering nøkler til brukerne. Hus-styret arbeider med en bedre
nøkkelplan og etterlyser også i år, oppdaterte medl.lister på brukere. Det blir ikke utlevert
nøkler til samme verv før tidligere verv har levert inn. Dette er avdelingene sitt ansvar.
Utleie: Utleid 2018/19:
Ordinær utleie

Kr 25.500,-

Lund Kommune – 17 mai.

Kr. 5.000,-

Utleie Dusj/Garderober HIL Kr. 6.750,- (3 mnd.)
Total utleie t.o.m. febr.19

=Kr. 37.250 ( Kr.32.300,- i 2017/18.)
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Knust glass i hoveddør (Ukjent årsak) er ikke enda gjort opp med
forsikringsselskapet. Egenandel glass er 3.000,-.
Bygget er selvsagt og fortsatt, etter alder, i god forfatning og vi må alle bestrebe oss på å
holde det slik.
Moi 12.03.2019.

For Hus-styret
Einar Skåland. (Leder)
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5.Daglig Leder. (Se vedlegg 1)
Gjennomgang av «Rapport – Daglig leder Moi IL» datert 20.02.2019

Innstilling ifra Hovedstyret:
Hovedstyret støtter rapportens konklusjon og ber om at årsmøtet vedtar at hovedstyret får
fullmakt til å gå videre i prosessen med å ansette en daglig leder i inntil 60% stilling, og som
skal være en prosjektstilling med varighet av 2 år.

6.Idrettsanlegg.
Presentasjon om planer idrettsanlegg og hvilke prosesser som er igangsatt.

Innstilling ifra Hovedstyret:
Hovedstyret ønsker fullmakt ifra årsmøtet til å gå videre med prosessen å utrede muligheten
for å kunne overta eller langtidsleie idrettsanlegget ifra Lund kommune.

7.Regnskap i revidert stand m/Revisorberetning. (Se vedlegg 2.1)

8.Budsjett. (Se vedlegg 2.2)
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9.Innkomne forslag og saker.
Ingen saker mottatt.

10.Fastsette medlemskontingent.
Aktivt Medlem
Barn (0-10 år)
Aktive t.o.m.
12 år
Aktive 13
t.o.m. 16 år
Seniorer

Moi IL
Basis
300
300

Håndball

350
450

200

Fotball

Ski

Idrettsskolen

100
200

550

550
700

200

1000

200

Håndball

Sum

200

Satser passivt medlemsskap:
Æresmedlemmer betales av hovedstyret.
Støttemedlemmer
kr 200 eller mer.

11.Behandle idrettslagets org.plan.
Innstilling ifra Hovedstyret:

-Revisjon 8. godkjennes som den foreligger og vedtatt på årsmøtet 2017, da det ikke er
foretatt endringer etter dette.

12.Vedtekter.
Vedtekter / Lovnorm for idrettslag. (Blir revidert på NIF’s idrettsting hvert 4.år)
Gjeldende revisjon vedtatt på idrettstinget 22.oktober 2015 (NIF)
Denne revisjon av Vedtekter / Lovnorm ble godkjent av Moi IL’s årsmøte i 2016 og er
gjeldende frem til neste idrettsting i 2019.

~ 18 ~

Årsmøte 20.03.2019 Moi IL Sted: Klubbhuset

13.Valg.
Oversikt verv.
Hovedstyret:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Anders Hafstad – På valg 2019
Elling Skåland – Ikke på valg
Siv T. Hellesmark – Ikke på valg
Svein Holte – På valg 2019
Jannike Baasland Solbjørg – Ikke på valg
Reidar Gursli – På valg 2019
Randi Handeland - På valg 2019

Grupper:
Fotball
Fotball

Leder
Nestleder

Mariann Eike – På valg 2019
Margareth Surdal – Ikke på valg

Ski
Ski

Leder
Styremedlem

Reidar Helland – Ikke på valg
Jostein Solbjørg – Ikke på valg

Idrettsskolen
Idrettsskolen
Idrettsskolen

Leder
Styremedlem
Styremedlem

Melvin Stene – På valg 2019
Silje M. Vestbødstad – Ikke på valg
Anita Stenberg – Ikke på valg

2 revisorer

Gunn Tove Gursli – På valg 2019
Tor Inge Moi– På valg 2019

Representanter Sætrahytta:
Kristian Hafstad
Per Varhaug

14.Valgkomité forslag fra hovedstyret.
Forslag til valgkomite 2020:
?? (2år)
?? (1år)
Linda Gursli (1år)
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15.Trekning av deltakere til Elgjakta Sætra 2019.
(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.

16. Årsmøtet slutt.

17. Diverse utmerkelser.
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