Saksliste
Årsmøte Knaben og Fjotland IL
27.februar 2020 kl 19.30
Sak.1:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2:

Valg av møteleder
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Valg av protokollfører
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Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:

Godkjenne innkallinga
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Godkjenne forretningsorden

Sak 8:

Behandle idrettslagets årsmelding, - herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9:

Behandle revidert regnskap 2019

Sak 10:

Behandle forslag og saker
10.1.: Sponsing
10.2.: Flerbrukshall
10.3.: Skiløype

Sak 11:

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 12:

Vedta Budsjett 2020

Sak 13:

Behandle Organisasjonsplanen

Sak 14:

Valg
14.1:
14.2:
14.3:
14.4:
14.5:

Styret
Kontrollutvalg
To representanter til Årsmøte i Kvinesdal Idrettsråd 11.mars kl.18
Valgkomite
To revisorer

Vedlegg sakslisten
Sak 7: Styrets forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. Protokollen skal underskrives av valgte
medlemmer seinast 2 veker etter årsmøtet.
3. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig fleirtall, bortsett frå dei unntak NIFs lov og
idrettslagets lovnorm fastsette. Vedtak gjøres ved håndsopprekking.
Ved fleire enn et forslag foregår valg skriftlig, eller om det stilles krav om det.
4. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot, samt
kven som har hatt ordet i saken.

Sak8: Årsmeldinger – framlegges Årsmøte
Sak 9: Revidert rekneskap 2019 – Sjå eget vedlegg
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1.: Sponsing
Sponsormidler er et viktig område for KFIL. Det er viktig å tenke strategisk og den
aktiviteten som er i KFIL nå kombinert med de store prosjektene i vårt distrikt, gjør
potensialet stort for gode avtaler. Slikt arbeid krever kontinuitet og oppfølgingen må
være profesjonell. Vi tror derfor det nå er lurt å ha en egen komite for disse
oppgavene.
Fleirbrukshallkomitèens forslag til vedtak:
Årsmøtet oppretter en egen sponsorkomite. Komiteen rapporterer til hovedstyret.
Man anbefaler å bruke noen av de som allerede har erfaringer med dette arbeidet.
Komiteen tar seg av alle avtaler og koordinerer arbeidet med oppfølging. Alle midler
som kommer inn går inn til KFIL som helhet og fordeles ut på vanlig måte. Komiteen
har ikke noe med denne fordelingen å gjøre.

10.2.: Flerbrukshall
Det er usikkert hvor mye aktivitet som blir aktuelt dette året. Likevel så er det flere
tråder man må holde i og man må påregne å stille opp når sakene kommer. Gruppen
har jobbet over flere år og vil derfor vurdere sin sammensetning internt på første
møte man har. Dette for å være best rigget for innspurten som man ser kommer. Vi
opplever at målet er i sikte.
Fleirbrukshallkomitèens forslag til vedtak:
Gruppen for flerbrukshall får mandat til å jobbe videre sammen med kommunen.
Gruppen håndterer planlegging av den dugnaden som det blir avtalt at KFIL skal
utføre. Gruppen rapporterer til styret når det avholdes møter og når endringer
oppstår. En eventuell driftsavtale skal presenteres for og behandles i hovedstyret.
Gruppens sammensetning skal passe med de utfordringer den ser kommer.

10.3.: Skiløype
Etter mange runder med grunneiger oppgjennom årene er det ikke kommet frem til
noen løsning for asfaltering og skytebane i lysløypen. Muntlig har grunneiger sagt at
avtalen kan forlenges slik som den er idag. Det foreligger pr dags dato ingen skriftlig
avtale om dette. Vi i løypekomiten skulle se på muligheten for utvikling av lysløypen,
dette lar seg som sagt ikke gjøres uten grunneigers samtykke. Det er foreslått mange
endringer for å prøve å få til en avtale og mulighet for asfaltering og skyteanlegg.
Interessen for ski og skiskyting er stor i KFIL, men det mangler muligheter for trening
og utvikling. Vi ønsker derfor å se på andre alternativer til plassering av asfaltert
skiløype.
Løypekomitèens forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret ved løypekomiteen mulighet til å se på og utarbeide forslag til
andre steder for plassering av skiløype.

Sak 11: Medlemskontingent og treningsavgift
Det blei på Idrettstinget 2019 vedtatt at det ikkje lenger kan brukes
familiekontingent.
Alle kontingenter må vera personlige (registreres individuelt), men det kan likevel
sendes ut ei faktura til alle i ein familierelasjon.
Minstesats for kontingent blei vedtatt redusert til 50 kr.
Styrets forslag til kontingent: kr 100 per medlem.

Sak 12: Budsjett 2020 – Framlegges Årsmøte
Sak 13: Organisasjonsplan – Sjå eget vedlegg
Sak 14: Valg
Valgkomiteens innstilling:
14.1: Hovedstyre
Leiar Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem -

Svein Kåre Stakkeland
Eilef Netland
Sigurd Netlandsnes
Anne H Eftestøl
Marianne E Kvinlaug

Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

(Styremedlem Elise Orre
(Styremedlem/Nestleiar – Peder Fjotland

Ikkje på valg)
Ikkje på valg)

Undergrupper
Leiar Friidrett Leiar Fotball Leiar Skiskyting Leiar Ski -

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Mailinn Røyland
Kim Børild Kvinlaug
Ellinor Stakkeland

14.2:

Kontrollutvalg
Medlem Medlem Vara -

Odd Stakkeland
Tom Arnt Lindeland

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

14.3:

Årsmøte i KFIL fremmar forslag og velger to representantar til årsmøte i Kvinesdal
Idrettsråd.

14.4:

Revisorer
Medlem Medlem -

Janne Netland
Vivian F. Kvinlaug

Valgnemd
Leiar
Medlem
Medlem
Vara

Odd Konsmo
Vivian F. Kvinlaug
Sven Erik Engedal
John Ingve Kvinlaug

14.5:

Velges for 1 år
Velges for 1 år

