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1. Godkjenne de stemmeberettigete 

På et årsmøte så kan deltakerne ha stemmerett, forslagsrett og talerett. 

Stemmerett 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. IL Bever'n lov§ 3 (1). 

Forslagsrett 

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representanter har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

Talerett 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet. 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 

Innkallingen til årsmøtet ble gjort kjent på www.ilbevern.no den 28.02.2017. 

Saksliste og årsmøtepapirer ble gjort tilgjengelig på www.ilbevern.no én uke før årsmøtet, 

20.03.2017. Papirer fra langrennsgruppa ble ikke lagt ut innen fristen da deres årsmøte 

holdes mindre enn en uke før årsmøtet til IL Bever'n. Resultater fra skiskyting er heller ikke 

komplett da sesongen ikke er ferdig enda. Dokumentene kompletteres fortløpende. 

 

2.1. Forretningsorden 

• Årsmøtedeltakere forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer 

enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 5 

minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan 

dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning 

av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Årsmøtedeltakere som forlanger ordet 

til FORRETNINGSORDEN – har 1. min. taletid 

• Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Forslag må leveres skriftlig 

til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke 

framsettes/trekkes etter at strek er satt. 

• Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de 

unntak som loven fastsetter. Avstemningene skjer ved håndsopprekning. 

• I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og 

mot. 
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• Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive - etter 

årsmøtets avslutning. 

• Årsmøteforhandlingene er offentlige. 

• Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde. 

3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive 

protokollen 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder 

gruppeårsmeldinger 

Se Vedlegg 1 – Årsberetning for IL Bever’n 2017. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Gruppenes regnskap er behandlet i gruppenes respektive årsmøter. Regnskapet for IL 

Bever'n er ikke tenkt gjennomgått på årsmøtet, men spørsmål og kommentarer mottas under 

årsmøtet og behandles deretter. 

Se Vedlegg 2 – Årsregnskap 2016 og budsjett 2017 og Vedlegg 3 – Revisorberetning. 

6. Vedta idrettslagets budsjett 

Gruppenes budsjett er behandlet i gruppenes respektive årsmøter. Budsjett for IL Bever'n er 

ikke tenkt gjennomgått på årsmøtet, men spørsmål og kommentarer mottas under årsmøtet 

og behandles deretter. 

Se Vedlegg 2 – Årsregnskap 2016 og budsjett 2017. 

7. Behandle forslag og saker 

Gjeldende lov for IL Bever'n er til enhver tid å finne på https://ilbevern.no/organisasjon/il-

beverns-lov/. 

Se Vedlegg 4 – IL Bever’n lov for oppdatert lov. 

7.1. Endring IL Bever’n lov 

Lovens endringer blir presentert. 

Følgende signifikante endringer er foretatt fra fjorårets vedtatte lov: 

• §15 (10a) Lagt til fotnote slik at nestleder ikke trenger å velges på årsmøtet, men kan 

være en av de styremedlemmene som velges inn. 

• §15 (10b) Nedjustert antall styremedlemmer. Organisasjonsplanen har med flere 

styremedlemmer og vil være førende for antall medlemmer i styret. På denne måten 

slipper vi endre loven hver gang vi endrer antall styremedlemmer i organisasjonen. 

https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/
https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/
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• § 23 Ny paragraf for konflikthåndtering med referanse til et eget 

konflikthåndteringsdokument. Dette dokumentet blir lagt som et uavhengig dokument 

og trenger ikke årsmøtets vedtak for å endres. 

8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

IL Bevern har i dag medlemskontingent på kr 200,- for enkeltmedlem og kr 300,- for 

familiemedlemmer. 

Treningsavgift styres av gruppene i dialog med hverandre. Hovedstyret gir gruppene fullmakt 

til å styre sine egne treningsavgifter. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Gjeldende organisasjonsplan er til enhver tid å finne på 

https://ilbevern.no/organisasjon/organisasjonsplan/. 

Se Vedlegg 5 - Organisasjonsplan for oppdatert organisasjonsplan. 

Organisasjonsplanens endringer blir presentert. 

Dokumentet er noe omstrukturert, men innholdet er veldig likt 

Følgende signifikante endringer er foretatt fra fjorårets organisasjonsplan: 

• Kapittel 5 

o Lagt inn et organisasjonskart som er ment å være styrende for størrelsen på 

hovedstyret, og flyttet det til nåværende kapittel 5. Tidligere kapittel 4 er 

fjernet. 

o Loven sier at det skal være to disponenter på kontoene våre. Det er derfor lagt 

inn en linje på Leders arbeidsoppgaver at denne skal disponere lagets midler 

etc. 

o Det er lagt til på Kasserers arbeidsoppgaver at han skal påse at 

årsregnskapet blir revidert til årsmøtet. 

o Det er fjernet noe tekst som tidligere definerte størrelsen på valgkomiteen. 

Loven styrer dette. 

• Kapittel 6 

o Det er fjernet noe tekst som tidligere definerte størrelsen på markedsutvalget. 

o Dugnadsutvalget er fjernet. 

• Kapittel 10 

o Det er nå referert til hjemmesiden for gjeldende satser på kontingenter. 

o Utleier er lagt til under Lønn og honorar. 

• Kapittel 16 

o Det er gjort endringer mhp støtte til ledere, trenere og støttepersonell 

o Seksjon for samlinger er fjernet, da dette vil være opp til hver enkelt gruppe å 

avgjøre 

o Det er lagt til en seksjon om Team 

https://ilbevern.no/organisasjon/organisasjonsplan/
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10. Foreta følgende valg: 

Merk at organisasjonsplanen er endret til å bare inkludere Leder, Nestleder, Kasserer, 

Sekretær og et styremedlem for hver av gruppene, samt et varamedlem. Øvrige 

styremedlemmer som er på valg blir ikke med videre. 

10.1. Hovedstyret 

Gjeldende styreverv i hovedstyret: 

Verv Navn Valg 

Leder Tomas Steiro På valg 

Nestleder Erik Trømborg På valg 

Styremedlem (representant 
Allidrett) 

 På valg 

Styremedlem (representant 
Langrenn) 

Marita Gudmundsen På valg 

Styremedlem (representant 
Skiskyting) 

Erik Trømborg På valg 

Styremedlem (Kasserer) Gunnar Larsen Sitter 2016-2018 

Styremedlem (Sekretær) Christel Næss Østby På valg 

Revisor1 Roger Moe På valg 

Revisor2  På valg 

Varamedlem Elin Kristoffersen På valg 

Styremedlem Rune Bæver På valg 

Styremedlem Nils-Erich Sommer 
Mathiesen 

På valg 

10.1.1. Styreleder 

Velges separat 

10.1.2. Nestleder 

Velges separat 

10.1.3. Øvrige styremedlemmer 

Velges samlet 

10.1.4. Varamedlemmer 

Velges samlet 

10.1.5. To revisorer 

Velges samlet 
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10.1.6. Representanter til ting og møter i Kongsberg Idrettsråd og 

Buskerud Idrettskrets 

10.2. Valgkomité 

Gjeldende styreverv i valgkomiteen: 

Verv Navn Valg 

Leder Lars-Ole Aamot På valg 

Styremedlem Geir Myrvollen Sitter 2016-2018 

Styremedlem  På valg 

Varamedlem  På valg 

10.2.1. Leder av valgkomiteen 

Velges separat 

10.2.2. Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

Velges samlet 

10.2.3. Varamedlem til valgkomiteen 

11. Vedlegg 

11.1. Vedlegg 1 – Årsberetning for IL Bever’n 2017 

11.2. Vedlegg 2 – Årsregnskap 2016 og budsjett 2017 

11.3. Vedlegg 3 – Revisorberetning 

11.4. Vedlegg 4 – IL Bever’n lov 

11.5. Vedlegg 5 - Organisasjonsplan 

 


