
REFERAT ÅRSMØTE 2017 
ordinært årsmøte 14. mars 2018 

Furnes Fotball 
Den 14.mars 2018 kl. 19:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Furnes Fotball på Gaalaasbana – iht innkalling og 

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

Styrets leder Edgar Halvorsen ønsket velkommen til møtet. 

1: 

2: 

3:  

protokollen 

4: 

Antall stemmeberettigede 
13 godkjente stemmeberettigede tilstede 

Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 
Ble enstemmig godkjent 

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive 

Edgar Halvorsen ble enstemmig valgt til dirigent. 

Ole Morten Bratberg ble enstemmig valgt til referent. 

Øystein Sund og Roger Emilsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. 

Behandling av klubbens årsberetning 
Leder, Edgar Halvorsen gikk igjennom Styrets beretning. 

Leder av Sportsutvalget (SU), Ole Morten Bratberg gjennomgikk SUs årsberetning. Leder av 

Aktivitetsutvalget (AU), Karina Iversen Hage, gjennomgikk AUs årsberetning. 

Vedtak: ”Styrets årsberetning inkl. SUs og AUs beretninger er tatt til etterretning 
og godkjent av Årsmøtet”

5: Behandling av lagets regnskap i revidert stand 
Leder Edgar Halvorsen gjennomgikk og kommenterte regnskap og balanse, samt revisors 

beretning. 

Vedtak: ”Årsmøtet godkjenner og vedtar fremlagt resultat, balanse og revisors beretning 
med revisors anmerkning for året 2017. ”

Behandling av forslag og saker: 

treningshall på Gaalaas.

Vedtak:

1. Styret la frem forslag om at klubben skal selge HNH stall AS for så å bygge en

”Årsmøtet vedtok enstemmig å selge HNH stall AS for 
å bygge treningshall på Gaalaas. 

6: 

http://www.furnesfotball.no/


7: 

8: 

9: 

Fastsette kontingent og aktivitetsavgift 

Styret fremmet forslag om kontingent og aktivitetsavgift forblir uforandret fra 2017. 

Etter årsmøtets vedtak blir da kontingent og aktivitetsavgift for 2018: 
Lekeparti kr. 450,-
S'er lag: kr. 1.150 + kr. 450 = kr. 1.600 
7'er lag: kr. 1.250 + kr. 450 = kr. 1.700 
9'er lag: kr. 1.400 + kr. 450 = kr. 1.850 
I I 'er lag: kr. l .550 + kr. 450 = kr. 2.000 
Junior/A: kr. 1.650 + kr. 450 = kr. 2.100 
Støttemedlem: kr 300,-

Spilleme betaler sats for den årgangen de er født (uavhengig av om de hospiterer til årgangen over). 
Årsklasseinndelingen følger fotballkretsens standard for klasseinndeling. 

Søskenmoderasjon: 

✓ Barn 1 betaler:
✓ Søsken betaler:

I 00 % av full aktivitetsavgift 
75 % av full aktivitetsavgift 

Vedtak: Styrets forslag om kontingent ble enstemmig vedtatt. 

Klubbens budsjett for 2018 
Styret fremla forslag til budsjett for 2018. 

Vedtak: "Arsmøtet vedtok budsjettet enstemmig" 

Bestemme klubbens organisasjon 
Møteleder presenterte styrets anbefaling til organisering. 

Organisasjonsplan for Furnes Fotball 

Årsmøte 

Styret 

Regnskap Revisorer 

Sportsutvalget --___,J-----Aktivitetsutvalg 

Vedtak: ''Arsmøtet vedtok enstemmig organisasjonskart for klubben:" 
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