Årsmøte Tolga IL – 24.02.13
på Sætershallen, kl. 19.30
Til stede: Sittende AU (Trond Lund, Ellen Gullbrekken, Per Ove Volden, Kjersti Sundberg), Harald
Jordet - ski, Ann Sæther - fotball, Jens Rune Nyvoll – hopp, Linda Brennmoen – Hattil, Marianne
Tveten - valgkomite, Gudny Hagen Bakken - æresbevisningskomiteen , 5 øvrige medlemmer
Før møtet:
Informasjon om momskompensasjonsordningen, som forespurt på forrige årsmøte.
Sak 1

Konstituering
Møteleder: Trond Lund
Sekretær: Kjersti Sundberg
Underskrift av protokoll: Leif Jordet, Kjell Lunheim

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste


Sak 3

Vedtak: Godkjent som fremlagt

Årsmeldinger og regnskap 2012
Fremlagt:
Årsmeldinger: Tolga IL (inkl Hovedlaget, Egebergs minnearr., Hattil), Tolga IL ski,
Tolga IL hopp, Egebergrennet
Årsregnskap: Tolga IL (inkl Hovedlaget, Egebergs minnearr., Hattil), Tolga IL ski,
Egebergrennet
Kommentar:
Årsregnskap fra Tolga IL hopp mangler, som kommentert i revisjonsrapport. Fra neste
år skal regnskap fremlegges.



Vedtak: Årsmeldinger og regnskap godkjennes som fremlagt

NM-arrangement 2010 – prosjektregnskap fremlagt.


Sak 4

Medlemskontigent for 2014 og abonnementspriser for Hattil
Vedtak:



Sak 5

Vedtak: Godkjent som fremlagt

Medlemskontingent Tolga IL beholdes uendret
Løssalgpris og abonnementpriser Hattil beholdes uendret

Arbeidsplan for 2013


Vedtak: Godkjent som fremlagt
Kommentarer:
Ønsker om økt samarbeid mellom grupper/idretter – treningsgrupper på tvers
av idrettslag og grupper.
Viktig med allsidighet hos unger/ungdom. Må snu trend med frafall i noen
idretter.

Forslag om at idrettslaget styrer start/slutt av sesonger. Hovedlaget er med og
koordinerer.
Viktig med informasjon/markedsføring av dette tilbudet. Inn på skola med
informasjon? Første skoledag?
Sak 6

Budsjett for 2013
Driftsbudsjett.

Vedtak: Godkjent som fremlagt

Sak 7

Kunstgressbane Tolga Skole
Vedtak:
 Tolga IL ønsker at fremlagte planer om kunstgress fotballbane gjennomføres
under forutsetning om finansiering
 Tolga IL stiller garanti for mellomfinansiering i prosjektet

Sak 8

Varmestue Hamran – orienteringssak
AU ønsker tilbakemelding fra årsmøte på ønske om å komme i gang med bygging av
varmestue på Hamran i forkant av utbygging.
- Rabatt kr 50.000 fra utbygger hoppbakke/skilekområde ved bruk som rigg.
- Ønsker å tilby toalett, varmestue for kommunen/skolens bruk – vise at Tolga IL
vil noe med området
- Positivt å ha varmestue klar for arrangementer fra første dag - fleksibilitet
- Kan tilby varmestue for alle brukere av området
- Erfaring fra TOS Arena viser at det er tøft å få opp et slikt bygg i etterkant av
utbygging
- Byggerekke tilsier 2 etasjer bygg – kan søke om dispensasjon
- Kan bygge to etasjer uten heis dersom alle funksjoner er i 1.etasje.
- Skisse for bygg er utformet – innhenter pristilbud
Signal fra årsmøtet tilsier at det jobbes videre med dette prosjektet. Evt senere
ekstraordinært årsmøte får fremlagt kostnadsoverslag/finansiering til behandling.

Sak 9

Valg
 Vedtatt som fremlagt - med tillegg:
 styremedlem ski: Jon Fossum Brennmoen
 redaksjon Hattil: Per Johan Hartviksen

Ref
Kjersti Sundberg

Underskrift protokoll:

______________________

___________________________

Kjell Lunheim

Leif Jordet

