
 

REFERAT 

ordinært årsmøte 26. mars 2014 

Furnes Fotball 
 

 

Den 26.mars 2014 kl. 19:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Furnes Fotball på Gaalaas/Klubbhuset – iht innkalling 

og saksdokumenter tilgjengelig for alle klubbens medlemmer på www.furnesfotball.no.  

 

Tilstede:  

 
  

 Styret Edgar Halvorsen 

Karina Hage 

Camilla Gjerlaug 

Janne Stafsberg 

 

Sportsutvalget Ole M Bratberg 

 

Aktivitetsutvalget Ann Kristin Monssveen 

 

Revisor  

Øvrige medlemmer Vigdis Nyhus 

Jarle Fugle 

Vegard Engebretsen 

 

 

http://www.furnesfotball.no/
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Styrets leder Edgar Halvorsen ønsket velkommen til møtet. Dagsorden, som satt opp iht. § 12 i klubbens vedtekter, 

ble gjennomgått og refereres slik:  

 

SAK 0:  Åpning og godkjenning av innkalling 
  Innkalling enstemmig godkjent 

 

SAK 0:  Valg av møteleder 
  Edgar Halvorsen ble enstemmig valgt til møteleder 

 

SAK 0: Valg av referent 
  Janne Stafsberg ble enstemmig valgt som referent 

 

SAK 1:  Behandling av styrets årsmelding 
Møteleder gikk igjennom Styrets beretning for 2013 – som gjort tilgjengelig på www.furnesfotball.no. 

Styrets beretning for 2012 omfatter også beretning fra Sportsutvalget og Aktivitetsutvalget for samme 

periode.  

 

Sportsutvalgets beretning ble gjennomgått og kommentert av SU v/ Ole Morten Bratberg.  

 

Aktivitetsutvalgets beretning ble gjennomgått og kommentert av Karina Hage.  

 

Beretningene fra Styret, SU og AU ligger tilgjengelige for alle på www.furnesfotball.no  

  

Vedtak:  ”Styrets beretning inkl. SU's og AU's beretninger for 2013 er tatt til etterretning og 
godkjent av Årsmøtet” 

 

SAK 2: Behandling av lagets regnskap i revidert stand 
Revisors beretning er gjort tilgjengelig på www.furnesfotball.no og vedlagt saksdokumentene, signert 

av revisor. De kommentarer som fremkommer av revisors beretning tas til følge.  

 

 Edgar Halvorsen gjennomgikk og kommenterte regnskap og balanse, samt revisors beretning.  

   

Vedtak:  ”Årsmøtet godkjenner og vedtar fremlagt resultat, balanse og revisors beretning for 
året 2013. ” 

 

SAK 3:  Behandling av innkomne forslag 
 

Det var kommet inn forslag om endring i vedtektene. Forslaget ligger tilgjengelig på 

www.furnesfotball.no og vil bli sendt idrettskretsen for godkjenning 

 

Vedtak:  ”Årsmøtet vedtok fremlagt forslag til vedtaksendringer. Styret må sendes disse til 
Hedmark Idrettskrets for godkjenning. 
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SAK 4:  Fastsette kontingent og aktivitetsavgift 
 

  Vedtak: Det ble vedtatt at kontingent og aktivitetsavgift forblir uendret. 

 

        Lekeparti kr. 350,- 

5’er lag:  kr. 1150 + kr. 350 = kr. 1.500 

7’er lag:  kr. 1.250 + kr. 350 = kr. 1.600 

9`er lag: kr. 1400 + kr. 350 = kr. 1.750 

11’er lag:  kr. 1.550 + kr. 350 = kr. 1.900 

Junior/A:  kr. 1.650 + kr. 350 = kr. 2.000 

 

Spillerne betaler sats for den årgangen de er født (uavhengig av om de hospiterer til årgangen over). 

Årsklasseinndelingen følger fotballkretsens standard for klasseinndeling. 

 
Søskenmoderasjon på aktivitetsavgiften opprettholdes. 

 
 Eldste barn betaler:   100 % av full aktivitetsavgift 

 Nest eldste barn betaler:  75 % av full aktivitetsavgift 

 Tredje eldste og yngre betaler: 50 % av full aktivitetsavgift 
 

Årsmøte ga styret fullmakt til å kreve dekning for den ekstra forsikringen rundt A-laget 

 

SAK 5: Vedta lagets budsjett 
Fremlagt budsjett for 2014 ble gjennomgått av Edgar Halvorsen.  

 

Vedtak:  ”Årsmøtet godtok budsjettet”  

 

SAK 6:  Bestemme lagets organisasjon 
Møteleder presenterte styrets anbefaling til organisering av klubbens ledelse. Følgende struktur/roller 

for 2014 ble vedtatt:  

 

Vedtak: ”Årsmøtet godkjenner organisasjonskart for klubben som fremlagt.”  

 

  Leder:    Edgar Halvorsen ikke på valg  

  Nestleder:  Vegard Engebretsen 2 år 

  Medlem  Karina Hage  ikke på valg 

  Medlem:  Camilla Gjerlaug 2 år  

  Medlem:  Janne L. Stafsberg 1 år 

  Leder SU:  Utgår i henhold til nye vedtekter  

  Leder AU:  Utgår i henhold til nye vedtekter 

 

  Jfr vedtatte vedtektsendringer oppretter de utvalg de finner nødvendig og bemanner disse. 
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SAK 7:  Valg 
  Følgende ble enstemmig valgt i rollene som følger for året 2014, ved akklamasjon:  

a. Leder 

 Edgar Halvorsen 

b. Nestleder 

 Vegard Engebretsen 

c. Sekretær  

 Utgår i henhold til vedteksendringer 

d. Materialforvalter 

 Utgår i henhold til vedtekstendringer 

e. Det antall styremedlemmer som årsmøtet til enhver tid finner nødvendig 

 Janne Stafsberg, Camilla Gjerlaug. og Karina Hage. 

f. 2 revisorer 

 Kjeld Hellum 

 Styret finner revisor 2 

 

g. Utgår i honhold til nye vedtekter 

 

h. Sportsutvalg og økonomiutvalg, hvorfra utvalgenes ledere møter til styret ved behov. 

 Utgår i henhold til nye vedtekter 

 

i. Banekomité 

 Utgår i henhold til nye vedtekter 

j. Valgkomité med det antall medlemmer som årsmøtet til enhver tid finner nødvendig 

 Christian Nordeng 2 år, Håvard Folkedal 2 år 

 

Etter dette vil klubbens organisering være som følger: 

 

Årsmøtet 
Alle medlemmer av Furnes Fotball 

Styret 
Edgar Halvorsen, leder (1år) 
Vegard Engebretsen nestleder (2 år) 
Camilla Gjerlaug, medlem (2 år) 
Janne L. Stafsberg (1 år) 
Karina Hage ( 12år) 
Representert fra utvalgene ved behov/etter innkalling:  
Leder SU og AU samt revisor 

Regnskap 
Anne Slåtsveen ( Leid tjeneste ) 

Sportsutvalg yngres 
Leder: Ole Morten Bratberg ( forespurt og akseptert ) 

Revisorer 
Kjeld Hellum 
 

Aktivitetsutvalg 
Leder: Karina Hage ( forespurt og akseptert ) 

 
Valgkomité 
Christian Nordeng (2år) 
Håvard Folkedal (2 år) 

Baneutvalg 
Leder, Seniorgjengen og Knut Johannessen 

Annet 
Web: Sigmund Grønland 

Banemester 
Knut Johannessen ( forespurt og akseptert, leid tjeneste ) 
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SAK 8:  Eventuelt 
 

a. Det var ingen saker til eventuelt. 

 

MØTET HEVET kl. 21.40. 

 

Styret takker alle for fremmøtet, og for et konstruktivt og godt årsmøte! 

 
Gjeldende vedlegg til referat:  

 

 Innkalling/Saksdokument til Ordinært Årsmøte Furnes Fotball 26.03.2014 

 Styrets beretning for 2013, herunder 

o Sportsutvalgets beretning for 2013 

o Aktivitetsutvalgets beretning for 2013 

 Resultat/balanse 2013 

 Revisjonsrapport 2013 

 Budsjett 2014  

 Vedtekter Furnes Fotball 

 

 

 

Referent: Janne Stafsberg, 26.03.2014 


