
Bøgn idrettsløg
Stiftet 05.03.1911

Orgnisasjonsnummer:975 57 2 528

ÅfSmøte 2021-, Fossvang, Fossvangbakkin 14, torsdag 18. mars 2O2L,k l. 19.00.

Sak 1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede.

Leder Steinar Skjerve åpnet møtet og ønsket velkommen.

To trofaste medlemmer i Bagn idrettslag gikk bort i2020. Ivar Kolsrud og Leif Moe.
Vi lyser fred over deres minne.

Bagn idrettslag vil takke Trygve Olav Dokken's familie for minnegaven som ble gitt i begravelsen.
Gaven ble brukt til hjertestarter, som er plassert på Fossvang.

Det var 7 stemmeberettige medlemmer + 2 medlemmer som var med på netl

Sak2-Velgedirigent

Forslag dirigent: Steinar Skjerve ble foreslått til dirigent.
Steinør Skjewe ble enstemmig vølgt

Sak 3 - Velge protokollfører

Forslag protokollfører: Tore Skjerve foreslått til protokollfører.
Tore Skjerve enstemmig valgt

Sak 4 - Velge

Forslag:

to til å underskrive protokollen

Kjellaug Hagadokken og May Kristin Bergene
Kjellaug Hagødokken og May Kristin Bergene enstemmig valgt.

Sak 5 - Godkjenne innkallingen

Innkalling ble kunngjort på http://www.bagn.no/ og idrettslagets Facebooksider.
Frist for forslag var satt til4. mars 2021, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no,
11. mars 2021 samt på idrettslagets nye nettsider.

Saksdokumentene er sendt til de medlernmene der vi har registrert e-postadresse.
Vi ber om at flere oppgir e-postadresse. Denne kan legges inn på minidrett.no

In n kallin gen e n stemmig go dkj enl
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Sak 6 - Godkjenne saklisten

Sakliste ifølge lovnorm:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenneforretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent for 2022, og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Utbygging av Fossvangbygget + garasje I lager
15. Valg

Saklisten ble enstemmig godkjent.

Sak 7 - Godkjenne forretningsorden

Forsløg til forretningsorden enstemmig godkj ent

Sak 8 - Behandle idrettslagefs årsmeldinger

Arsmelding 2020 - Hovedstyret Bagn ldretrslag
Disse hadde ordet til årsmeldingene: Steinar, Oddvin, Anne og Kjellaug.

Årsmeldingene til hovedstyret og andergrapper enstemmig godkient

Sak 9 - Behandle idrettslagets regnskap, - styrets økonomiske beretning.

Regnskapet for Bagn idrettslag er gjort opp med et overskuddpå kr. 1.865.593.-
Det forholdsvis store overskuddet skyldes oppgjør fra Brødrene Dokken AS, for bruk av

Fossvang i anleggsperioden.

Disponering øv overskuddet: Overskuddet går til styrking av egenkapitalen.

Bagn idrettslags regnskap, og styrets økonomiske beretning for 2020, ble deretter enstemmig
godkjent.
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Sak 10 - Behandle forslag og innkomne saker.

Frist for saker til årsmøtet var 4. mars 202I. Det er ikke kommet inn noen saker

Sak 11 - Fasfsette medlemskontingent for 2022

Medlemskontingenten er nå:

Enkeltmedlemmer barn og voksen kr 250.-
Familiekontingent (hjemmeboende barn inntil20 år) kr 500.-
Pensjonister (fra 65 år) kr 200.-
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Stvrets forslae til vedtøk:
Dagens medlemskontingent opprettholdes uendret. Enstemmig.
Årsmøtet gir styretfullmakt til å sette treningsavgifter / aktivkontigent i de ulike grappene.

Sak 12 - Vedta idrettslagefs handlingsplaner og budsjett for 2021:

D e fre m I øgte h an d lin g sp I an er en ste mmig g o d kj ent

Bagn idrettslag - budsjett 2021

Stvrets forslae til vedtøk: Budsjettet for 2021 vedtas som fremlagt Enstemmig.

Sak 13 - Behandle Bagn idrettslag's organisasjonsplan.

Stvrets forslae til vedtøk:
Organisasjonsplan vedtas som fremløgt
Detforetas nødvendige oppdateringer etter vedtak på årsmøte.

Sak 14 - Utbyggingen av Fossvangbygget & garasje/lager

Stvrets forslas til vedtak :
o Garasje/løger bygges som tidligere vedtøtt
o Friidrettsdekket bygges som tidligere vedtatt
o Prosjektering av Fossvangbyggetfortsetter som tidligere vedtatt
o Styret gis fullmakt til å forvalte likviditet/lån innen tidligere rømme på ønleggsuthygging. Det betyr

at en kan betale ned på lån ved god likviditet og trekke opp igien når regningene skal betales. Dette

for å unngå øt en betaler mer i renter enn en må-

Stvrets forslas enstemmis sodkienl

Etter årsmøte orienterte Steinar om status Fossvangområdet og Fossvangbygningen.
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Sak 15 - Valg

Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - valgt på årsmØtet 18. mars 2021.

Hovedstwet:

Undergrupper:

Revisorer:

Representanter til Sør-Aurdal idrettsråd:

Leder
Nestleder
Styremedlem / sekretær
Styremedlem / svømming
Styremedle m I matenalforvalter
Styremedlem / klatring /
Styremedlem / ski
1. varamedlem

Fotball
ski
Allidrett / barneidrett
Friidrett / idrettsmerkekontakt /
Turkarusellen
Sykkel / innebandy
Revy
Drengsprengen

Steinør Skjerve
Morten Bellika Johansen
Tore Skjerve
Solfrid Olmhus
Anne Cathrine Dyve
Karsten Øyhus
Oddvin Sørbøen
Kristin Kamben

Oddvin Sørbøen

Anne Cathrine Dyve
Morten Bellika Johansen

Karsten Øyhus

Silje Skaro Dokken
Tommy Bjørke

Morten Bellika Johansen
Anne Cathrine Dyve
Karsten Øyhus

Valgkomite:
Monica Synnøve Juvkam
?

,l

Varamedlem

Alle valg var enstemmig uten motkandidat Årsmøtet gir styret i oppgøve å skaffi ett medlem t
vørømedlem til vølgkomiteen og medlemmer til kontrollutvølget

Underskrift av de som ble vølgt i suk 4.

2930 Bagn, 18. april 2021
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