PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019
Tid: 28. mars 2018 kl. 18.00
Sted: Klubbhuset
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Vedtak:
Det var 33 personer tilstede på møtet.
Av disse ble 30 personer enstemmig godkjent som stemmeberettigede, de hadde alle fylt 15 år,
oppfylt sine medlemsforpliktelser, og vært medlem i minst en måned.

Sak 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
Vedtak:
Følgende ble enstemmig valgt:
• Dirigent:
Stein Erik Mattsson
• Referent:
Vibeke Thiblin
• Underskrive: Nanna Unhammer og Miriam Olsbø
Sak 4: Behandle årsberetningen for Sagene IF, inkludert alle avdelingene
Vedtak: Årsberetning for 2018 ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.
Sak 5. Behandle regnskap for Sagene IF i revidert stand, inkludert alle avdelingene
Vedtak: Årsregnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.
Sak 6. Behandle forslag og saker
A. Sagene IFs strategi 2019- 2021
Vedtak:
Forslag til strategi ble enstemmig vedtatt med følgende endring:
Pkt. 3 under rekruttering endres fra ”Vi skal ha 50 % jenter”, til ”Jenteandelen skal økes
med 6 prosentpoeng i løpet av perioden”.
Sak 7. Fastsette medlemskontingent for Sagene IF, og treningsavgifter for alle avdelingene
Vedtak:
1) Kontingenter:
Følgende forslag til medlemskontingenter ble enstemmig vedtatt:
Type avgift?
Medlemsavgift 2019
Medlemsavgift 2020 - 25 år og yngre
Medlemsavgift 2020 - 26 år og eldre
Støttemedlemskap 2019 og 2020
Skoleprosjekter 2019 og 2020
Dans 2019 og 2020

Beløp pr år?
400 kr + gebyr
400 kr + gebyr
500 kr + gebyr
400 kr + gebyr
100 kr
400 kr + gebyr

Når?
Februar
Februar
Februar
Februar
Desember
Februar

Unntak?
Æresmedl.
Æresmedl.
Æresmedl.
Ingen
Ingen
Ingen

Dekkes?
Ansatte som ikke selv er aktive.
Ikke- valgte frivillige som ikke selv
er aktive.
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Sak 2. Godkjenning av innkallingen, sakslislisten og forretningsorden
Vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 8. Vedta budsjett for Sagene IF, inkludert alle avdelinger
Axel Grelland fremmet følgende forslag til endringer i styrets forslag til budsjett for 2019:
1. I Hovedlagets budsjett for 2019 legges det inn en kostnad på 100 000,- under post 500,
prosjekt 5020, som settes av til honorering for styreleder for oppfølging av følgende:
• Økonomioppgaver
• Arbeidsgiveroppfølging (Medarbeider og oppfølgingssamtaler)
• Utbygging av Voldsløkka (Regulering, prosjekt, realisering)
• Ny Hovedsponsor - Skaffe ny hovedsponsor
• Drift - Utvikling av Driftsavdelingen og kiosken på Voldsløkka
• Søknader om midler til prosjekter og utstyr
2. For inndekning av kostnadene i forslag 1 økes inntektene ført
under Driftsavdelingens budsjettpost 400 Anlegg, prosjekt 4013 med 100 000,- til totalt
340 000,Det ble votert over forslaget: 1 stemte for, 1 stemte blankt og 28 stemte mot.
Vedtak:
Forslag fra Axel Grelland om endringer i budsjettet for 2019 fikk 1 stemme og ble ikke vedtatt.
Styrets forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt uten endringer.
I 2019 skal overskuddet fra Oslo sommertid 2019 eller lignende dugnader fordeles på
avdelingene etter en fordelingsnøkkel basert på antall vakter den enkelte avdeling stiller med.
Styrets forslag til langtidsbudsjett 2019- 2021 vedtas uten endringer, og innebærer at
egenkapitalen skal styrkes i løpet av perioden.
Sak 9. Behandle Sagene IFs organisasjonsplan
Vedtak:
Forslag til organisasjonsplan for Sagene IF ble enstemmig vedtatt uten endringer.
Det betyr at:
• Quidditch tas opp som ny avdeling/ idrett i Sagene IF.
• Allidrett meldes inn i Norges Turnforbund.
• Dans organiseres som et utvalg/ aktivitet under hovedlaget.
Sak 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Vedtak: Revisor partnere AS v/ Rune Dypaune ble enstemmig godkjent som revisor.
Sak 11. Foreta valg
Vedtak:
Styret:
• Leder:
Einar Eriksen (Fotball)
• Nestleder:
Birgitte Arctander Stub (Fotball)
• Styremedlem:
Siri Moe (Innebandy)
• Styremedlem:
Arvid Sivertsen (ingen tilknytning avdeling/ idrett)
• Vara:
Styret får fullmakt til å utpeke et varamedlem.
• Representanter for avdelingene:
o Rep. fotball:
AU i fotball får fullmakt til å utpeke sin styrerepresentant.
o Rep. Innebandy:
Remi Nilsen
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2) Treningsavgifter:
Forslag til treningsavgifter for de enkelte avdelingene ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Rep. Landhockey:
Rep. Bryting:
Rep. Sykkel:
Rep. Bandy:
Rep. Rugby:
Rep. Tennis:
Rep. Quidditch:

Avdelingsledere:
• Leder fotball:
• Leder innebandy:
• Leder bandy:
• Leder Landhockey:
• Leder bryting:
• Leder Sykkel:
• Leder Rugby:
• Leder Tennis:
• Quidditch:

Konstantin Müller
Ramyar Hamzaee
Martin Orderud
Didrik Bell
Bitten Sveri
Håkon Larssen
Martin Beyer

Tommy Øyen
Hilde Johnsrud
Henning Strøm
Michael Abramowski
Cato Hverven
Bjørn Tore Foss
Andreas Fyri
Espen Hofland
Ragnhild W. Dahl

Kontrollkomité (Alle velges for 1 år):
• Leder:
Magne Amund Eriksen (Innebandy)
• Medlem:
Petter Mathisen (rugby)
• Medlem:
Ingrid Våge (Fotball)
• Varamedlem:
Kaja Lund- Iversen (Fotball)
Valgkomité (Alle velges for 1 år):
• Leder:
Styret får fullmakt til å utpeke en leder.
• Medlem:
Hanne Skaug (Fotball)
• Medlem:
Daniel Hovland (Rugby)
• Varamedlem:
Styret fullmakt til å utpeke et varamedlem.
Representanter til ting/møter i tilsluttede organisasjoner:
• Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.

Oslo 28. mars 2019

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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