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Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, og gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle idrettslagets budsjett.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Revisjon vedtekter.
11. Valg.
12. Valg av valgkomite.
13.Trekning Elgjakta Sætra 2017.
14.Orientering Løypetrase / Sandstøl.
15.Årsmøtet slutt.
16.Diverse utmerkelser.
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4.Årsmeldinger
Årsmelding Hovedstyret.
Styret har i 2016 bestått av:
Lars-Kristian Eikeland
Elling Skåland
Jan Ove Kjellesvik
Jannike B. Solbjørg
Oddbjørn Refvem
Mariann Eike
Tor Reidar Tandrevoll
Reidar Gursli
Pia Nærem

Leder
Nestleder / sekretær
Anlegg / styremedlem
Kasserer
Ski
Fotball
Idrettskolen
Styremedlem
Håndball

Administrasjon:
Årsmøte gjennomført 16. mars 2017
Hovedstyret har hatt 6 hovedstyremøter og 1 årsmøte ila 2016.
3. april 2016 holdt vi «prøvebingo» for inviterte. Etter dette ble det satt i gang bingo hver
søndag klokka 19:00. Offisiell oppstart ble 12. april. Etter sommerferien tok vi i bruk 2 etg.
Vi var så heldige å få tildelt kr. 40.000,- av Fl. Bank til å kjøpe prosjektor og lerret. Det er 4
lag som drifter bingoen for Moi IL. For året 2016 er det en gevinst på kr.60.000,Leder var på sponsortreff 12. april i Flekkefjord Sparebank. Dette var et innressant møte hvor
man fikk innblikk i hva de andre klubbene har gjort ila året og høre om deres framtidsutsikter.
Leder presenterte hva Moi IL hadde gjort ila 2015.
Hovedstyret arrangerte 17. mai for 3 år på rad med stor suksess. Moi IL har søkt om å
arrangere dette igjen i 2017 og har fått dette tildelt av kommunen. 17. mai er en stor
inntektskilde for Moi IL.
Hovedstyret har på andre år arrangert trimkarusell. Trimkarusell holdes en dag i mai, juni,
august og september. Deltakerne var mindre enn 2015, så det blir revurdert i 2017 hvordan vi
skal arrangere dette, slik at vi får med oss flere utøvetere.
Hovedstyret arrangerte Lundmesterskapet i august. Dette er for skolebarn fra 2. klasse til 10.
klasse. Det er en populær dag blant elevene og Lundmesterskapet i 2016 ble meget vellykket
på alle måter.
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Kurs/Møter:
Hovedstyret har også hatt besøk av leder fra Forus og Gausel IL. Dette var for å
høre hvordan de drifter sin klubb, da Moi IL ønsker å undersøke mulighetene for og ansett
leder i Moi IL i fremtiden. Det har også vært kurs i regi av NIF i klubbadmin på Moi
klubbhus.
Anlegg / eiendom:
Hovedstyret har startet med ny skitrase, et prosjekt til 1,9mill. Skitraséen har hatt en
hovedperson; Halvar Thunheim, som har tatt seg av alle søknadene og avtaler. Det er Moi IL
skigruppa ved Reidar Helland som har dialog og oppfølgning med entreprenørene som gjør
jobben for Moi IL. Traseen ventes å være ferdig til sommeren 2017
Hovedstyret har hatt samarbeid med Eiendomsmegler 1 vedr. salg av hytte i Sandstøl.
Annonsen kom ut ila januar og det er god aktivitet på nettet vedr. annonsen. Pr. 15. februar
har det ikke kommet noen seriøse henvendelser.
Leder ønsker å trekke frem Halvar Thunheim og takke han for hans utrettelige arbeid med å få
alle søknader og avtaler i havn, både ved ny ski-trasé og salg av Sandstøl hytta.
Økonomi:
Moi IL gikk med et overskudd i 2016 på kr. 313.028 mot kr. 226.557 i 2015.
Antall medlemmer er 510.
Sponsorer:
Det er 3 hovedsponsorer for 2015, NorDan, Flekkefjord Sparebank og Kiwi Moi. Det er viktig
at Moi IL er lojale mot de avtaler som gjøres med hoved og støttesponsorer.
Jeg vil takke alle dere som i løpet av året har gjort en innsats for Moi IL! Hvert bidrag er
viktig, stort eller lite. Det er summen av alt som gjør oss sterke. Takk for samarbeidet og
lykke til med arbeidet videre.
Mvh
Lars-Kristian Eikeland
Leder Moi IL
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Årsmelding Fotballgruppe.
Styret i Moi IL Fotball 2016:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Mariann Eike
Bjørn Ivar Bjelland
Reidar Eidsheim
Stian Stenberg
Atle Gursli
Hilde Haukland
Lena Thunheim

Lagleder A-lag
Trenere A-lag
Materialforvalter

Rune Rasmussen
Kristian Holte, Morten Gursli og Jan Rune Berrefjord
Bjørn Ivar Bjelland/Jannike B. Solbjørg

I tillegg kommer rundt 35 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.
Sesongen 2016 ble gjennomført med 8 lag i barne- ungdom og senior fotballen. Jenter 11,
Jenter 13, Gutter 11, Gutter 12, Gutter 14, Gutter 16, Gutter 19 og A-laget.

Aktivitet 2016
A-laget endte til slutt på en 8 plass i årets 4 div. med 27 poeng. På grunn av serieomlegging
førte dette til nedrykk i 5.divisjon for sesongen 2017.
Tre lag reiste til Hjørring i Danmark for å delta på Danacup. G19, G16 og et J19 prosjektlag
hadde en fin uke i Danmark både sportslig og sosialt.
Foruten Danacup har vi deltatt på Lyngdalcup, Agdercup og en del andre småturneringer i
nærområdet.
Det har vært en meget fin innsats i serien av aldersbestemte lag. Mange lag som leverte gode
resultater denne sesongen.
Fotballsatsing
Det satses på flere områder i fotballen. I 2016 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.
Arbeidet med å lage en sportsplan startet i 2016 og vil bli ferdigstilt i 2017. Bakgrunnen for
dette er at en ønsker å ha en klubb som arbeider systematisk rundt det sportslige tilbudet i
klubben. Sportsplanen skal være et styringsredskap for trenere, lagledere, foresatte og utøvere.
Den skal være dynamisk og skal revideres hvert år.
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Andre arrangementer
”NorDan” cup ble arrangert for andre gang i midten av juni. ”Nordan cup” er todelt, miniputt-turnering om dagen og natt-turnering for ungdom om kvelden. Turneringen har vært
vellykket og har kommet for å bli.
I 2016 ble ”Gladball turneringen” i samarbeid med Lund Kommune slått sammen med
”NorDan cup”.

Dugnadsarbeid
Klubben er avhengige av alle de frivillige som har sitt hjerte i klubben og som driver et
fantastisk dugnadsarbeid.
I 2016 har fotballen arrangert flere dugnader. Frivillige har stilt opp på dugnad i forbindelse
med 17-mai, Aurefestivalen, Vårfest på Haukland og det tradisjonelle julelotteriet
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
Mariann Eike
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Årsmelding Skigruppe.
Årsrapport for Moi IL Ski 2016
Skigruppa kan se tilbake på en sesong med moderate snøforhold i Sætra.
Likevel vitner besøksboka sør i lysløypa om stor aktivitet gjennom vinteren Spesielt under
karusell-løpene i februar myldret det av små og store skientusiaster.
Basaren med premieutdeling i NorDan hallen ble en kjempesuksess. Vi takker alle deltakere
og støttespillere som fylte opp idrettshallen, og næringslivet som bidro med flotte gevinster!
Moi IL har vært med å arrangere løp for kretsen på Feed i oktober. Representanter fra Moi IL
hadde også ansvaret for organisering og gjennomføring av kretsens treningssamling på
Tonstad i oktober. Vi stilte tradisjonelt opp med 15 vakter på festen i sentrum under
Aurefestivalen.

Aktive:

16 konkurranseløpere. Stian Skåland Gilberg deltok i NC/NM.
Hans beste plassering i sesongen var nr 16 på sprint i Stryn..

Trenere:

Martin Løvland, Jostein Solbjørg, Reidar Helland, Oddbjørn Refvem,

Treninger:

Jan.-april: Kombinasjons- og skitreninger på Sætra hver tirsdag
og torsdag.(Hvis snøforhold, alternativt i Lundheimsskogen)
Mai-juni: Skytetrening hver torsdag.
Aug.-des: Rulleskitrening hver tirsdag og kombinasjonstrening hver
torsdag.
Styrke/kondisjon i gymsalen på Lund ungdomsskole hvis ikke det
har vært rulleskiforhold.

Beste resultater:

Sportslige høydepunkter i 2016 var da Stian Skåland Gilberg ble nr 2 i
skyteduellen under Blinkfestivalen, samt da Ida Baasland Solbjørg vant
bronsemedalje på sprintdistansen under Hovedlandsrennet i Bardufoss.

Resultater Agder- og Rogalandscupen (sammenlagt)

Nr 8 Martin Abrahamsen
Nr 2 Stian Skåland Gilberg
Nr 1 Ingrid Solbjørg
Nr 1 Anders Solbjørg
Nr 1 Ida Solbjørg

Ida Solbjørg vant også skytecupen for jenter/gutter-16 år
Det er også yngre løpere under 13 år som har vært med på løp, men de vises ikke igjen på
resultatlistene. Vi hadde også løpere /foreldre som gikk i miljøklassen.
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Styret har bestått av: Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Oppmann:
Hovedtrener:

Oddbjørn Refvem
Lena Abrahamsen
Elise Løvland
Martin Løvland
Jannike Solbjørg
Wenche Alm Helland
Reidar Helland

Styremedlem/ungdomskontakt
Kretsstyret:
Elin Grønstøl

Hjertelig takk til alle som har støttet arbeidet vårt i 2016 !

23.2.17
Oddbjørn Refvem
Leder Ski
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Årsmelding Idrettsskolen
Styret for 2016:
Funksjon:

Navn

Valgt

Leder:
Styremedlem/sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
* Ikke valgt av årsmøtet

Tor Reidar Tandrevoll
Hilde Årstad Gursli
Marianne Skåland
Helge Litlehei*

2016
2015
2016

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 tre grupper. Vi har da delt inn i følgende grupper, 1. klasse, 2.
klasse. Vi valgte å ha 3. og 4. klasse sammen, fordi dette passet bra i forhold til
spesialidrettene.
Vi har hatt en klokketime for hver gruppe på onsdager fra kl. 16.30 til 19.30.
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: aerobic (Lena Abrahamsen),
svømming (Lund svømmeklubb), rugby (Lloyd Andre Stø Omdal), karate (Stig
Ingemar Omdal), friidrett (Anders Ravndal), håndball (Hege Bukholm) og fotball
(Kristian Holte).

Utetreningene:
Vi har hatt ti lag med i fotballserien i sommer. De ulike klassetrinnene har hatt egne
treningstider, hovedsakelig mandager og tirsdager. Vi har hatt fire jentelag med i
fotballserien i år, og seks guttelag.
Lagene har deltatt på forskjellige fotballturneringer, som blant annet Agder cup, Tiger
cup, Nordan cup og Massive cup (Figgjo).
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Trenere:
Fotballtrenere og oppmenn har dette året vært:
Født 2009

Gutter

Atle Gursli
Monica Karlsen

Jenter

Elling Skåland

Født 2008
Eva Såkvitne
Andreas Heskestad
Magne Skoland
Jaqueline
Glendrange
Hilde Haukland
Reidar Eidsheim
Hilde Bygland

Født 2007
Roger Røyland
Lennart Omdal
Karl Andreas
Kjeldsen.
Mariann Eike

Lena Thunheim
Aina Hamre Lie

Født 2006
Marius Stenberg
Stian Stenberg
Karin Holum
Morten Abramsen
Svein Zwygart
Lars P. Øverland
Atle Gursli

Trenere innendørs har vært:

Født 2010
Gutter/jenter

Runar Haukland
Stian Stenberg
Anders Ravndal

Født 2009
Atle Gursli
Oddveig Flikka

Født 2008
Jaqueline
Glendrange
Hilde Haukland
Trine Hafstad
Lena Thunheim

Født 2007
Jaqueline
Glendrange
Hilde Haukland
Trine Hafstad
Lena Thunheim

Medlemmer
Det har vært ca 75 medlemmer på idrettsskolen.
Styremøter
Det har vært avholdt fem styremøter. Vi kommer til å legge opp til flere i 2017.
Økonomi
Idrettsskolen har et balansert budsjett. De største utgiftene vi har er fotballserien,
fotballturneringer og spesialidretter.
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.
Tor Reidar Tandrevoll
Leder for styret i Idrettsskolen.
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Årsmelding Fotballfritidsordning (FFO)
Årsmelding Telenor Xtra 2016:
Telenor Xtra:
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.»
Juni 2016 avsluttet vi vårt 2. FFO år, det var da 24 deltakere fordelt på 6 jenter og 18 gutter,
etter nye søknader våren 2016, var antallet 29 ved oppstart på vårt tredje FFO år i august
2016. Det var 6 jenter og 23 gutter. Det er også svært gledelig at våre naboklubber også er
representert på deltakerlista. I 2016 har vi både hatt spillere fra Hovsherad, Ualand og Bakke
hos oss.
I løpet av 2016 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.
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 vært 6 medarbeidere på FFO.
Dette har vært:
Chris Brogeland

(trener 2, mandag)

Magnus Sæmundsson (trener 2, torsdag)
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Andre Sande Maribu ( trener 3, mandag og torsdag) ( januar-juni)
Eivind Ramsli

( trener 3, mandag og torsdag) ( august-

Mariann Eike

( Klubbhus, matansvarlig, mandag og torsdag)

Stian Stenberg

(leder, trener mandag og torsdag)

En stabil, positiv gjeng som har gjort en flott jobb på Telenor Xtra. Et personal med svært 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
2016 hatt noen varme måltider. Dette har vært populært.
Treningene:
Januar – mars:

20 treninger gjennomført i NorDan-hallen

April- juni

23 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

:

August – oktober :

19 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

November- desember: 14 treninger gjennomført i NorDan-hallen
Det vil si at vi i løpet av 2016 har gjennomført 76 treningsøkter ( 42 utendørs og 34
innendørs).
Andre tiltak:
 Vi har hatt besøk av AFC Ajax, våren 2016
 Vi har hatt hospiteringsordning inn på utviklingsgrupper hos Viking FK
 Vi har utviklet et tett samarbeid med både Flekkefjord FFO og Eiger FFO.
 Det er gjennomført kurs/ kompetanseheving av personal.
Økonomi:
Driftsresultat for 2016 endte på et overskudd på 3 267 kr.
Annet:
Telenor Xtra (FFO) takker for all positiv støtte og positive bidrag i løpet av 2016

Februar 2017
Stian Stenberg
Leder Telenor Xtra
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Årsmelding Sponsorgruppen
Hovedsponsorer for Moi IL er NorDan, Flekkefjord Sparebank og Kiwi Moi.
Det jobbes videre med flere nye potensielle reklame avtaler. Både ved Moi IL Klubbhus og
Sætra området.
Skiltreklame på kunstgressbanen. Disse avtaler må i løpet av 2017 fornyes.
Grunnmuren; Det vil i 2017 bli spurt de aktuelle personene om de ønsker å fornye avtalen.
Støtten er viktig for Moi IL og leder ønsker å rette en stor takk til Birger Solheim for hans
bidrag rundt denne jobben.
Henstilling fra leder:
Sponsorgruppen må utvides med flere medlemmer og gruppa bør med fordel være
representert på møter i hovedstyret.
Medlemmene av Moi IL må være seg bevisst å bruke det utstyr og den bekledning som hører
til Moi IL.
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 det
gis 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 avtaleperiode
I avtalene bindes Moi IL til lojalitet mot våre sponsorer og lokale næringsliv ved innkjøp av
varer.
På vegne av sponsorgruppa Moi IL
Lars-Kristian Eikeland
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Årsmelding Håndball
Håndballen består av et seniorlag for damer. Laget ble ny oppstartet våren -16 og
det hele startet med et innlegg på facebook for å høre om det var interesse for håndball på
Moi. Etter meget gode tilbakemeldinger samlet over 20 personer seg i Nordan-hallen for
første trening sammen. Etter treing ble vi enige om at vi måtte finne en trener som var villig
til å satse på dette laget sammen med oss. Hege Bukholm fra Halden som er tidligere
håndballspiller og har trenerutdanning svarte ja med det samme og var på plass på lagets
andre trening. I dag består laget av 22 medlemmer i en alder fra 17 til 27 år.
Vi startet med én trening i uken frem til sommerferien. Ved oppstart igjen i august begynte vi
med to treninger i uken. Noen hadde spilt håndball før, noen hadde spilt for mange år siden og
andre hadde noe mer erfaring
I september ble vi invitert til håndballturnering i Flekkefjord. Vi møtte lag som var en og to
divisjoner over oss med god spiller erfaring i forhold til oss. Turnering gikk som forventet
med tap.
Vi valgte å melde oss på i serien for å kamptrening. I serien har vi møtt lag med mye mer
erfaring og godt samspill og noen litt mer nye lag som oss. Vi ha hatt noen jevne kamper, men
til nå står vi med en uavgjort kamp og resten tap.
Vi har fire kamper igjen av sesongen og har ikke gitt opp håper om å få kjenne på en seier før
vi tar en liten pause i kampene, mens vi trener videre og håper på å få en ny sesong høsten 17.

På vegne av håndballgruppa
Pia Nærem
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Årsmelding Hus-styret
Leder: Einar Skåland, sekretær: Anne Østrem, medhjelper/styremedl.: Svein Holte.

Undertegnede overtok ledervervet etter at Kristi Haraldseid trakk seg i høst 2016.
Styret har avholdt 3 møter i 2016 og etter behov og et møte til nå i 2017.
Leder har ukentlig hatt befaring i huset.
Svein Holte er medhjelper og «Handyman».
Anne har ansvar for koordinering vedr. Dugnad, vask og renhold.
Vask i bygget er utført på et minimumsnivå for test om godt nok.
Dugnad på vask av glassrekkverk og utv. Vinduer er utført i høst 2016.
Storvask på kjøkken er også utført.
Nytt Adm. lager i 2.etg. er ferdig. (Utført av Svein Holte).
Dugnad på oppføring, kledning under tak ute 2.etg. Ledet av Svein H. (Old Boys + snekkere).
Dugnad oppføring lys 2.etg. Ferdig. (Elling, Stian og Joakim.)
Dugnad på div. innredninger i utstyrsrom er utført og er fortsatt under arbeid. (Svein Holte).
Div. vedlikehold er utført bl.a. av. Svein Holte.
Kodebokser er satt opp på nødvendige plasser i bygget. Internt og utleie.
Bruk av heis ?: Blir ikke låst etter bruk. Må sette opp skilt.
Div. opplysningsskilt mangler fortsatt og må settes opp.
Hus-styret har ansvaret for utlevering nøkler til brukerne. Hus-styret arbeider med en bedre
nøkkelplan og ønsker oppdaterte medl.lister på brukere.
Evaluering av strømforbruket i 2016 er under bearbeiding.
Utleie: Hus-styret må arbeide bedre med profilering i 2017. (bl.a. i 17mai heftet).
Bygget er selvsagt etter alder i god forfatning og vi alle må bestrebe seg på holde det slik.

Moi 08.03.2017.
For Hus-styret
_______________
Einar Skåland.
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5.Regnskap i revidert stand. (Se vedlegg 1)

6.Budsjett. (Se vedlegg 1)

7.Innkomne forslag og saker.
1. Orientering / forslag ifra fotballgruppa om å endre fremtidig
fordelingsnøkkel i organisasjonsplanen slik at overføringene til gruppene
øker. (Forslag til tekstendring vedlagt vedlegg 2)
1.Hovedstyrets innstilling:


Forslaget til tekstendring brukes aktivt og tilpasses høstens budsjettarbeid slik at det
blir sammenheng imellom revidert fordelingsnøkkel og budsjett for 2018.

8.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
250
250

Håndball

300
400

200

Fotball

Ski

Idrettsskolen

100
200

550

550
700

200

1000

200

Sum

Søskenmoderasjon (0-10år), 25% barn nummer 2, 50% på påfølgende barn.

Satser passivt medlemsskap:
Æresmedlemmer betales av hovedstyret.
Støttemedlemmer
kr 200 eller mer.
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9.Behandle idrettslagets org.plan. (Se vedlegg 3)
Forslag til oppdateringer med rød skrift.

10.Vedtekter. (Se vedlegg 4)
Vedtekter / Lovnorm for idrettslag vedtatt av idrettsstyret 22.oktober 2015 (NIF) foreslås vedtatt i sin
helhet, da flere endringer er vedtatt i sentrale forhandlinger.

11.Valg.
Forslag fra Valgkomiteen til styret og verv.
Hovedstyret:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Lars Kristian Eikeland – På valg 2017
Elling Skåland – Ikke på valg
Kristian Digre - Ikke på valg
Jan Ove Kjellesvik – På valg 2017
Jannike Baasland Solbjørg – Ikke på valg
Reidar Gursli – På valg 2017
?

Grupper:
Fotball
Fotball

Leder
Nestleder

Mariann Eike – Ikke på valg
Bjørn Ivar Bjelland – På valg 2017

Ski
Ski

Leder
Styremedlem

Oddbjørn Refvem – Ikke på valg
Lena Abrahamsen – På valg 2017

Idrettsskolen
Idrettsskolen
Idrettsskolen

Leder
Styremedlem
Styremedlem

Tor Reidar Tandrevoll – Ikke på valg
Hilde Årstad Gursli – På valg 2017
Marianne K. Skåland – Ikke på valg

Håndball

Leder

Pia Nærem – Ikke på valg

2 revisorer

Svein Zwygart – På valg 2017
Tor Inge Moi – På valg 2017

Representanter Sætrahytta:
Rickard Koldal – På valg 2017
Torry Korsbø – Ikke på valg
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12.Valgkomité forslag fra hovedstyret.
Forslag til valgkomite 2018:
Anne Sissel Haukland (1år)
Linda Gursli (1år)
Xxx?

13.Trekning av deltakere til Elgjakta Sætra 2017.
(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.

14. Orientering løypetrase / Sandstøl hytte.

15. Årsmøtet slutt.

16. Diverse utmerkelser.
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