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Sigrun Rye Torbo Benbow
2022-04-20
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Øystein Olsen Syverstuen
2022-04-20

Referat årsmøte i Høybråten og Stovner IL 2022 – 29.03.2022
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
a. Det er totalt 21 stemmeberettigede deltagere på årsmøtet.

BankID Signing
Bjørn Jarle Wiger
2022-04-21
BankID Signing
Linda Nordby
2022-04-25

2. Velge dirigent, to referenter og to til å underskrive protokollen.
a. Dirigent; John Schmidt velges
b. To referenter; Bjørn Jarle Wiger og Linda Nordby
c. To til underskrive protokoll; Øystein Syverstuen og Sigrun Rye Torbo Benbow
3. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
a. Det ble endring i sakslisten for årsmøtet 2022. Jon Schmidt ønsket å utsette pkt 5
(regnskap 2021) og pkt 8 (budsjett 2022). Bakgrunn for dette var at Hovedstyret
mottok regnskapet sent fra revisor slik at hovedstyret mangler en god gjennomgang,
samt at Kontrollkomiteen heller ikke ble forelagt endelig regnskap eller budsjett i
forkant av årsmøtet. Kontrollkomiteen henvendte seg derfor til Hovedstyret ila
helgen med en rapport som konkluderte med at de, som følge av at de ikke hadde
mottatt dokumentasjon, ikke kunne godta regnskapet. Styreleder informerte om at
han hadde kontakt med idrettsforbundet mandag. Det ble anbefalt at Hovedstyret
gjennomførte årsmøtet, men at man behandlet regnskap og budsjett gjennom en
ekstraordinær innkalling. Dette ble også forelagt kontrollkomiteen, noe de mente var
en god og praktisk løsning.
b. Nytt årsmøte for å behandle pkt 5. og 8. blir Tirsdag 26.april kl 19:00.
c. Innkallingen og sakslisten godkjennes under forutsetningene i pkt. a) og b) over.
4. Behandle årsberetning 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene.
a. Årsmeldingen for Høybråten og Stovner Idrettslag ble lest opp av dirigenten.
b. Valgkomiteen manglet et medlem; Grethe Hildeng
c. Emilie Ødegård gikk ut av hovedstyret ved nyttår, men startet med lønnet arbeid for
HSIL fra 01.09.2021.
d. Kommentar fra salen angående ansettelse av noen fra hovedstyret. Dette er 2.
gangen det har skjedd, og det er ønskelig med informasjon ut til gruppene i forkant
av en slik ansettelse.
5. Behandle regnskap 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene. Herunder
styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisorsberetning.
a. Utgår, ref. punkt 3a.
6. Behandle innkomne saker.
a. Ingen innkommende saker
7. Fastsette medlemskontingent 2023 for Høybråten og Stovner IL
a. Hovedstyret har forslag om å indeksregulere medlemskontingenten for 2023. Forslag
til ny kontingent vil være kr. 275 for barn opp til 18 år og pensjonister fra 67 år, 415
kr for voksne og 660 kr for familiemedlemskap.
b. Årsmøtet godkjenner dette forslaget.

8. Vedta budsjett 2022 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene.
a. Utgår, ref. punkt 3a.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
a. Organisasjonsplanen ble presentert og godkjent
10. Foreta valg av:
a. Hovedstyret;
Nestleder Bjørn Jarle Wiger er på valg og tar ikke gjenvalg
i. Leder John Schmidt (ikke på valg i år)
ii. Nestleder Gro Anette Jacobsen (valgt inn)
iii. Styremedlem Jan Sverre Asker (valg inn for ny periode)
iv. Styremedlem Mona Aamodt (ikke på valg i år)
v. Styremedlem Christian Finnbakk (ikke på valg i år)
vi. Styremedlem Einar Korneliussen (valgt inn)
vii. Ungdomsrepresentant Sara Lingner (valgt inn for ny periode)
viii. Varamedlem Kristine Ausen (valgt inn)
ix. Varamedlem Andreas Frøysa (valgt inn)
b. Kontrollkomite;
Lise Kvanvik, Odd Jan og Geir Asle Nydal fratrer. Følgende ble valgt inn;
i. Espen Johansen
ii. Nihal Hilmas
iii. Bjørn Jarle Wiger
c. Valgkomite;
i. Hovedstyret krever at de største gruppene må stille med representanter til
valgkomiteen. Dette skal presenteres i møtet 26. april
d. Æresbevisningskomite
i. Hovedstyrets leder
ii. Dan Brovold
iii. Torild Pettersen
e. Godkjenne representanter til idrettstinget og kretsens årsmøter
i. Hovedstyrets leder
f.

Godkjenne representanter til Driftsstyre for Lia Skisenter
i. Ole Edvard Weisæth

g. Godkjenne gruppestyrene / komiteene h. ISU Stovner
i. Gruppestyrene ble ikke lest opp men godkjent
ii. Komiteene h.ISU Stovner; Hovedstyrets leder
11. Valg av revisor
a. På årsmøtet i 2021 ble det godkjent av hovedstyret kunne hente inn tilbud på ny
revisor. Dette ble ikke benyttet, men hovedstyret ønsker å beholdet dette mandatet
for 2022.

b. Godkjent av årsmøtet
Oslo 30.03.2022

Bjørn Jarle Wiger

Linda Nordby

Øystein Syverstuen

Sigrun Rye Torbo Benbow

