Bugn idrettslag
Stiftet 05.03.1911

Protokoll årsmøte 2022
Sted:

Fossvang, Fossvangbakkin 14,

Tid:

onsdag 30. mars

2022, kl. 19.00.

Sak 1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede.
Alle 7 frammøtte er stemmeberettisede.

Sak2-Velgedirigent
Forslag dirigent: Steinar Skjerwe
Steinar Skjerve valgt som dirigent.

Sak 3 - Velge protokollfører
Forslag protokollfører: Morten Bellika Johansen

Morten Bellika Johansen valgt som dirigent.

Sak 4 - Velge to

til å underskrive protokollen

Forslag: Bjarte Lie og Solfrid Olmhus

Bjarte Lie og Solfrid Olmhus valgt til å underskrive protokollen.

Sak 5 - Godkjenne forretningsorden
Forretningsorden godkj ent.
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Sak 6 - Godkjenne innkallingen
Innkalling ble kunngjortpå http:llwww.bagn.no/ og idrettslagets Facebooksider.
Frist for forslag var satt
Sakspapirene utsendt

til

16. mars 2022, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no,

til medlemmene

som har registrert e-post, 25.03.2022.

Vi ber om at flere oppgir e-postadresse. Denne kan legges inn på minidrett.no
Innkalling godkjent.

Sak 7 - Godkjenne saklista

Sakliste:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjennedestemmeberettigedemedlemmene.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to medlemmer

til å underskrive protokollen.

Godkjenne forretningsorden.
Godkjenne innkallingen.
Godkjennesaklisten.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
Beslutte om det skal engasjeres revisor tit å revidere idrettslagets regnskap.
Behandle forslag og saker.

a)

12.
13.
14.
15.
16.

Forslag frå styret om å delta i prøveordning med forenklet lov for
Bøgn idrettslag.
b) Forsløg frå sfiiret om endring i signatur og prokurø for Bøgn
idrettslag.
c) Forslag frå styret om å melde idrettsluget inn i Håndballfurbundet
Fastsette medlemskontingent for 2023, og gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.

Vedta idrettslagets budsjett.
Behandleidrettslagetsorganisasjonsplan.

Valg

Orienteringom anleggsutbyggingen.Viderefremdrift.

Sakliste godkjent.
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Sak 8 - Behandle idrettslagets årsmeldinger
Årsmelding 2021 - Hovedstyret Bagn ldrettslag
Årsmelding 2021 - anleggsansvarlig Bagn IL
Årsmetding 2021 - Brukt & loppebutikken
Årsmelding 2021 - Fotball
Arsmetding 2021 - skigruppa
Årsmelding 2021 - svømming
Årsmetding 2021 - Tur og trim
Arsmelding 2021 - Treningsrommet "Drengsprengen"
Arsmelding 2021 - Bagn IL sykkel
Årsmeldinger godkjent uten endringer.

Sak 9 - Behandle idrettslagets regnskap, - styrets økonomiske beretning.
Vedtak: Regnskapet godkj ennes. Overskudd overføres til egenkapital.

Sak 10 - Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets

regnskap.
Det kan engasjeres revisor

til

å revidere idrettslagets regnskap.

Sak 11 - Behandle forslag og innkomne saker,
Frist for saker til årsmøtet var 16. mars 2022.

a)

Forslag fra styret om å deltø i prøveordning med forenklet
lov for Bøgn idrettslag.
Vedtak: Bagn IL deltar i prøveordning som innebærer bruk av forenklet
lovnorm, og vedtar denne som idrettslagets nye lov med umiddelbar
virknins.
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b)

Forslug frø styret om endring i signøtur og prokurø
Bøgn idrettslag.

for

Vedtak: Leder og nestleder i Bagn idrettslag har signaturrett og prokura
i fellesskap, på vegne av laget.

c)

Forsløg

frå

styret om å melde idrettsløget inn

i

Håndbøllfurbundet
Vedtak: Bagn idrettslag meldes inn i Norges håndballforbund.

Sak 12 - Fasfsette medlemskontingent for 2022
Medlemskontinsenten er nå:

Enkeltmedlemmer barn og voksen
Familiekontingent (hjemmeboende barn inntil20

Pensjonister

(fra 65

kr 250.-

fr)

år)

kr 500.kr 200.-

Æresmedlemmer er fritatt for kontinsent.

Vedtak: Medlemskontingent for 2023 holdes uendret.
Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13 - Vedta idrettslagefs handlingsplaner og budsjett for 2022:
Vedtak:

Budsjett for 2022 vedtas som fremlagt. Vedtak vedrørende utbygging av anlegg for 2021gjelder
fortsatt. Styret kan benytte tidligere låneramme (2.400.000) for ferdigstille anleggene. Innenfor samme
ramme kan også investeringer på Fossvangbygget gjøres. Dette er for eksempel grunnlagsinvesteringer i
bergvarme, ventilasjon og andre tiltak som bør gSøres i forbindelse med ferdigstilling av påbegynte
anlegg.

Prosjektering av del 2 Fossvangbygget fortsetter. Detbør vurderes byggekomite. Styret avgjør dette.

Handlingsplaner vedtas uten endringer.

Sak 14

-

Behandle Bagn idrettslag's organisasjonsplan.

Vedtak: Organisasj onsplan videreføres.
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Sak 15 -

Valg

Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmØtet 30. mars 2022.
Hovedstyret:

Leder
Nestleder
sekretær
Styremedlem / svømming
Styremedlem / SOME-ansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
Styremedlem /

Stuinør Skjerve
Morten Betlika Johansen
Tore Skjerve

Solfrid Olmhus
Anne Cathrine Dyve

Karsten Øyhus
Oddvin Sørbøen

Biarte Lie

Undergrupper:

Fotball
ski
Allidrett / barneidrett

Srcinar Skjerve

oddvin sørbøen
^Steinar Skjerve

Friidrett / idrettsmerkekontakt /

Turkarusellen
Sykkel / innebandy
Treningsrommet Drengsprengen
Klatring
Sikkerhetsansvarlig klatring
Ansvarlig politiattester:
Revisorer:

Kontrollutvals

Anne Cathrine Dyve
Morten Bellika Johansen
Siv

Annett Lundstein

Bjarte Lie
Karsten Øyhus
Tore Skierve

Silje Skaro Dokken
Tommy Bjørke

Representanter

til Sør-Aurdal

idrettsråd:

Morten Bellika Johansen
Anne Cathrine Dyve
Karsten Øyhus

Valgkomite:

Leder:

Monica Svnnøve Juvkam

?

Varamedlem:
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges l. varamedl em,2.
varamedlem osv.
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Vedtak:
Steinar Skjerve valgt som leder.

Morten Bellika Johansen valgt som nestleder.
Øvrige valg i henhold til forslag.
Styret bes om å intensivere arbeidet med å fylle ledige ver, spesielt valgkomite.

NIFs lov $ 2-4
ved representasjon

til

Kjønnsfordeling Ved valgioppnevning av styre, råd,ttvalg/komit6 mv. og
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.

Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40oÅ fra hvert kjønn,
mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst 2 personer av hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke
med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Sak 16

-

Qrientering om anleggsutbyggingen. Videre fremdrift

Styrets forslag til vedtak
Fossvangutbyggingen fortsetter etter planen,

-

garasjebygget ferdigstilles.

Endelig løsning kan bli endret men det må lages god flyt mellom

<<nye

Fossvang) og kunstgressbanen.

Planlegging av rivning av toppen på Fossvangbygget, og nye lokaler, - fortsetter, men l. prioritet er å
ferdigstille og få tatt i bruk eksisterende lokaler og anlegg så snaft som mulig.
Investeringer som jordvanne, varrnepumper osv. som er hensiktsmessig å gtrøre nå, gjøres dersom det
ikke går ut over tidligere vedtatt låneramme
Dette er tiltak som vil redusere fremtidige driftsutgifter.

Vi

får uansett ikke ytterligere finansieringfør hjemmel på Fossvangbygget blir overført.

Styret søker for å få tilskudd

til bergvarrne og andre tiltak, Blant

annet Enova og stiftelser.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Underskrift av de to som ble valgt i sak 4.

2930 Bagn,30. mars 2022.
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