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REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HØYBRÅTEN OG STOVNER IL
Tid: 26. april, kl. 19:00
Sted: Idrettens Hus Nordbyen eller via TEAMS
Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller 15 år ila kalenderåret,
har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har
stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke stemmes med fullmakt.
SAKSLISTE:
1. Godkjenne stemmeberettigede
a) 9 stk stemmeberettigede
2. Velge dirigent, to referenter og to til å underskrive protokollen
a) Dirigent – Jon Schmidt
b) Referent – Linda Nordby og Bjørn Jarle Wiger
c) Protokoll – Håvard Braserudhaget og Einar Korneliussen
3. Godkjenne innkallingen og sakslisten
a) Godkjent
4. Behandle årsberetning 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene.
a) Gikk gjennom økonomidelen av årsberetningen. Feil i årsberetningen, må
rette opp til Hovedlagets overskudd (siste del avsnitt 1);
«Driften av idrettslaget har vært fornuftig i et år med nedstenging grunnet
COVID i 9 måneder. Dette har spesielt gått utover HSIL Gymmen og
Cageballen som ikke har kommet i gang som planlagt og er årsaken til
Idrettslagets underskudd. Det vises for øvrig til det omforente regnskapet
som behandles som egen sak på årsmøtet.»
b) Årsberetningen godkjennes
5. Behandle regnskap 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene.
Herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning.

a) Note 4; usikkerhet knyttet til hva stjernen er knyttet til. Dagligleder antar at
det kun skal være et info punkt og ikke et uthevet «stjernepunkt».
b) Regnskapet ble gjennomgått og godkjent
c) Revisor beretning gjennomgått og godkjent
d) Kontrollutvalgets beretning gjennomgått og godkjent
e) Punkt 5 godkjennes
6. Vedta budsjett 2022 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene (punkt 8 på
ordinært årsmøte)
a) Budsjettet for 2022 godkjennes
7. Foreta valg av:
a) Leder av kontrollkomité
i. Espen Johannesen er foreslått, men ønsket ikke dette selv. Bjørn Jarle
Wiger blir leder av Kontrollkomitéen.
b) Valgkomité
i. Leder av valgkomité
1. Gruppelederne hadde glemt dette punktet innenfor dette
møtet. Årsmøtet gir tillatelse til å oppgi person og føre inn i
protokollen før den signeres.
Christoffer Snarvold-Ribbing er blitt forespurt og sagt seg villig
til å påta seg oppgaven.
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