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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:  Årsmeldingar – sjå eigne vedlegg 
 
 
Sak 9: Revidert rekneskap 2020 – sjå eige vedlegg 
 
 
Sak 10: Behandle forslag og saker 
 10.1.:  Fleirbrukshall     
  Sjå eige saksvedlegg 
   
  Fleirbrukshallkomitèens forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir Hallkomiteen mandat til å jobbe videre sammen med kommunen. 
Årsmøtet ber styret prioritere dette arbeidet gjennom aktivt samarbeid med 
Hallkomiteen. Ved et utbyggingsvedtak skal styret opprette en byggekomite som 
erstatter Hallkomiteen, denne skal bestå av minst to medlemmer fra Hallkomiteen. 
Årsmøtet gir nyutnevnte byggekomite mandat til å ferdigstille driftsavtalen med 
kommunen før endelig godkjenning i styret. 

 
  
 
 
 

10.2.: Heilårsløype Kvinlog 
  Sjå eige saksvedlegg 
 
  Fleirbrukshallkomitèens forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar å inngå en ny avtale med grunneier, Årsmøtet godkjenner fremlagt   
leigeavtale og estimert kalkyle slik at arbeid med å oppgradere lysløypen til 
helårsløype kan starte umiddelbart. Årsmøte gir en byggekomite fullmakt til å 
ferdigstille den asfalterte helårsløypen ila 2021/2022. Byggekomiteen velges av 
årsmøtet. 
 
 

 
 



 

10.3.:  Ny langrenn og skiskytterstadion 
 Sjå eige saksvedlegg 
  

Løypekomitèens forslag til vedtak: 
KFIL opprettar byggekomitè for ny skistadion, beståande av 1 frå hovedstyret, 1 frå 
skigr. 1frå skiskyttergruppa +2 til.  
Komitèen skal straks ta kontakt med NSF og NSSF for dialog og planlegging, deretter 
sette i gong arbeid med reguleringsplan, forhandle om avtaler med grunneigarar om 
kjøp av parsell frå gnr/bnr 202/2 på ca 170 mål, leigeavtale for løype med 
nødvendige tilgrensande eigedommar, avklart etter detaljplanlegging. 
Økonomisk ramme for avtaler gitt i vedlagt prisoverslag for stadion. Avtaler legges 
fram for styret for godkjenning. 

 
Komitèen skal òg jobbe med søknader for finansiering og spillemidler, og sjå på 
mulighet for å opparbeide område for skileik. 
Det skal utarbeides tegninger for lager, garasje og garderobe/kiosk/klubbhus. 
Ser ein det er mulig å få til anleggstart i 2022 skal komitèen be hovedstyret om å 
innkalle til ekstraordinært årsmøte for å gjere nødvendige vedtak for å starte bygging 
så snart som mulig. 
Elles må sak legges fram på neste ordinære årsmøte. 
Styret skal holdes orientert fortløpende. 

 
 
Sak 11: Medlemskontingent og treningsavgift 

 
Styrets forslag til kontingent: kontingent holdes uendra, kr 100 per medlem. 

 

 

Sak 12: Budsjett 2021 – sjå eige vedlegg 

 

Sak 13: Organisasjonsplan – vises på storskjerm 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 14: Valg 

Valgkomiteens innstilling:  

14.1: Hovedstyre  
Leiar -   Svein Kåre Stakkeland Velges for 1 år 

  Styremedlem - Ailin Lindefjeld  Velges for 2 år 
Styremedlem - Elise Orre   Velges for 2 år 
Varamedlem -  Anne H Eftestøl  Velges for 1 år 
Varamedlem -  Inge Helle   Velges for 1 år 

 
(Styremedlem -  Eilef Netland   Ikkje på valg) 
(Styremedlem -  Sigurd Netlandsnes  Ikkje på valg) 

 
Undergrupper 
Leiar Friidrett -   Mailinn Røyland  Velges for 1 år 
Leiar Fotball -  Kim Børild Kvinlaug  Velges for 1 år 
Leiar Skiskyting - Ellinor Stakkeland  Velges for 1 år 
Leiar Ski -   Marion Bakken   Velges for 1 år 

 
14.2:  Kontrollutvalg 

Medlem -  Odd Stakkeland   Velges for 1 år 
Medlem -  Tom Arnt Lindeland  Velges for 1 år 
Vara -   Leif Hunsbedt   Velges for 1 år 

 
14.5:  Valgkomitè 

Leiar   Odd Konsmo    
Medlem  John Ingve Kvinlaug   
Medlem  Janne Senland   
Vara   Hilde Kristine Narvestad   

 
 
 
 
  

 
    

 
 
 
 
 
 


