Referat Årsmøte i aldersbestemt fotball
Det ble avholdt årsmøte i aldersbestemt fotball 12.desember 2011. Totalt var det 13
fremmøtte.

Årsmøte saker:
1. Gjennomgang av årsmelding for 2011.
Årsmelding ble tatt til orientering. Ingen kommentarer fra årsmøtet på den.
2. Regnskapet
Orientering om regnskapet ble fremlagt av kasserer Vidar B. Antonsen. Aldersbestemt
har en god økonomi. Regnskapet ikke ferdig for 2011. Regnskapet oversendes
hovedstyret for godkjenning.
3. Forslag om innføring av helårs fotball i aldersbestemt.
Årsmøtet diskuterte/drøftet begrepet helårs fotball. Dette med at begrepet lett kan
misforstås. Årsmøtet ønsket et større aktivitetstilbud til barn og unge.
Forslag til tekst ble utformet:
1. Aldersbestemt fotball ønsker å gi et utvidet aktivitetstilbud .
2. Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til at de utformer en tekst til hovedlaget om et
utvidet aktivitets-/fotballtilbud der alle lag er inkludert.
Vedtak: punkt 2. Ble enstemmig vedtatt.
3. Deltakelse i Norway Cup
Her forelå det forslag at pga stort frafall på gutt-/jentesiden skulle Norway cup
innføres på Smågutt/Småjentenivå.
Ble drøftinger rundt dette.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at dagens ordning der Jente/guttelag deltar på Norway cup
annenhvert år opprettholdes.
4. Lerøyturneringa 2012
Turneringsstyret består av:
Rune Arild
Vidar B. Antonsen
Arne Nilssen
Nytt infoskriv om turneringen sendes ut til klubber
Lerøy AS har sagt seg villig til å være med videre.

5. Fastsetting av treningsavgift 2012

Pga at aldersbestemt har en god økonomi ble det foreslått å senke treningsavgiftene.
Ny avgift for 2012 blir som følger:
Mygg og mini : Kr 500,Lille gutt/jente og opp : Kr 1000,6. Innkomne saker:
-Aldersbestemt ønsker å overta/samarbeide om junior gutt/jente
Senior fotballen er positiv til at aldersbestemt og senior har et samarbeid om å ivareta
de yngre spillerne.
Vedtak:
Det nye styret i aldersbestemt og i fotball setter seg ned sammen å ser på
samarbeidsform for junior gutt/jente til hovedlagets årsmøte.
- SIK bussen
Vedtak: Styret i aldersbestemt tilbakefører bussen til hovedlaget.
7. Valg:
Valgkomiteen har bestått av :
Geir Helgesen
Wenche Rognseth.
Valgkomiteen hadde ikke klart å fått noen som sa seg villig til å sitte i styret.
Årsmøtet nedsatte ei arbeidsgruppe for å få dette på plass.
Arbeidsgruppa består av:
Tommy Nilsen
Arne Nilssen
Bjørn Helge Pedersen
Geir Helgesen
Følgende personer er på valg og stiller ikke til gjenvalg:
Tove Moen, Leder
Rune Arild, Nestleder
Linda Høyer; Styremedlem
Hege Ballovare: Vara
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i løpet av Januar 2012 for valg av nytt styre.
For aldersbestemt fotball
Tove Moen (ref.)

