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Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag  

 

Dato:  08.03.16, klokka 19.00 

Stad: Laksen/Green Norway, Lærdal 
 

 

 

Sak  01/16:    Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Tilråding til vedtak:   Innkalling og sakliste vert godkjent. 

 

 

Sak 02/16:  Val av møteleiar 

   

Tilråding til vedtak:  Saka vert lagt fram utan tilråding. 

 

 

Sak 03/16:  Val av skrivar 

   

Tilråding til vedtak:  Saka vert lagt fram utan tilråding 

 

 

Sak 04/16:  Val av to til å skrive under møteprotokollen  

 

Tilråding til vedtak:   Saka vert lagd fram utan tilråding. 

   

 

Sak  05/16:    Årsmeldingar 

 

Tilråding til vedtak:   Årsmøte godkjenner årsmeldingane frå gruppene. 

 

Utgreiing: 
Årsmeldingane er utarbeida av gruppene og vert lest opp på møtet. Dei er også tilgjengelege 

på heimesida til laget/gruppene.    

 Hovudlaget 

 Fotball 

 Handball 

 Friidrett 

 Turn og barneidrett 

 Innebandy 

 Skeise 

 Ski 

 

 

Sak  06/16:                  Rekneskap 2015 

 

Tilråding til vedtak:                 Årsmøtet godkjenner rekneskapet for 2015  
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Utgreiing: 

Vedlegg 1.  

 

 

Sak  07/16:                  Melding frå revisor 

 

Tilråding til vedtak:                Årsmøtet godkjenner melding frå revisor  

 

Utgreiing: 

Vedlegg 2. 

  

 

Sak  08/16:                   Medlemskontingent 

 

Tilråding til vedtak:      Årsmøtet vedtek å ikkje endre medlemskontingenten   

 

Utgreiing: 

Medlemskontingenten i Lærdal Idrettslag har vore uendra i mange år, for 2013, 2014, 2015,  

og 2016 har dei vore uendra. Nye satsar er foreslått for 2017; 

 

 Familiemedlem  kr 500 aukar til kr 600 

 Aktiv over 16 år  kr 300 aukar til kr 400 

 Aktiv under   kr 150 aukar til kr 200 

 Støttemedlem,  kr 100 aukar til kr 150 

 

Det arbeidas med å få til nytt elektronisk system for medlemsregistrering. Dette skal vera på 

plass til 01.01.17. 

  

 Sak  09/16:                   Fordeling av tilskot mellom gruppene 

 

Tilråding til vedtak:      Fordeling av tilskot vert endra som følgjer av nye satsar 

 

Utgreiing: 

Styret i hovudlaget disponerer 25% av tilskot/felles midlar. Dei resterande midlane fordeles 

etter følgjande fordelingsfaktor; 

 Fotball    28% 

 Turn og barneidrett  15% 

 Skeise    13% 

 Handball   13% 

 Friidrett   10% 

 Ski    10% 

 Innebandy     5% 

 Handbak     5% 

 Symjing, etter avtale 

Dette er 99 % - resten ligger til diverse. Hovudlaget disponerer resten. For 2014 vart dette 

samla kr 200.000 som gikk til utbetaling. 
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Sak  10/16:                  Val av styre i hovudlaget i Lærdal Idrettslag 

 

Tilråding til vedtak:                 Valnemnda legg fram forslag til nytt styre i møtet  

 

 

Sak 11/16:   Godtgjersle til styret i hovudlaget i 2016 

 

Tilråding til vedtak: Årsmøtet vedtek å ikkje endre godtgjersla til styret i 

hovudlaget 

 

Utgreiing: 

Noverande ordning; 

 Leiar i styret:   kr 10.000 

 Kasser :   kr   1.000 

 Skrivar:   kr   1.000 

 Øvrige medlemmer i styret: kr          0 

 

  

Sak 12/16:   Val av revisor  

 

Tilråding til vedtak: Valnemnda legg fram forslag til 2 revisorar i møtet 

   

  

Sak 13/16:   Godtgjersle til revisor i 2016 

 

Tilråding til vedtak: Årsmøtet vedtek godtgjersle på kr 500 til kvar av 

revisorane. Samla kr 1.000. 

 

Utgreiing: 

Noverande ordning; 

Kvar revisor får kr 500 i året. 

 

 

Sak 14/16:   Valnemnd i Lærdal Idrettslag for 2017 

 

Tilråding til vedtak: Styret legger fram forslag til valnemnd i møtet  

 

Utgreiing: 

Valnemnd for år 2014 var Leif Åsen og Jan Geir Solheim. I 2015 vart denne utvida til tre 

personar. Leif Åsen ønskjer å fråtre som leiar i valnemnda etter mange år. Det er viktig at 

heile bygdi og begge kjønn er representert i valnemnda.   

 

 

Sak 15/16:   Val av kandidat til Frivillighetssentralen 

 

Tilråding til vedtak: Årsmøtet vel Henri Henell som kandidat til 

Frivillighetssentralen 

 

Utgreiing: 
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Inga endring i forslag til kandidat. Henri Henell var kandidat i 2014 og 2015. 

 

 

Sak  16/16:                   Godkjenning av Lovnorm for Lærdal Idrettslag 

 

Tilråding til vedtak:      Årsmøtet godkjenner forslaget til ny lovform for Lærdal 

Idrettslag og sender denne over til endeleg godkjenning i 

Sogn og Fjordane Idrettskrets 

 

Utgreiing; 

Vedlegg 3.  

 

LIL sin Lovnorm vart oppdatert i 2015. Idrettstinget vedtok endringar i 2015 som medfører at 

det er naudsynt å endra Lovnormen. Forslag til ny Lovnorm er utarbeida og ligger vedlagt. 

Årsmøtet må godkjenna denne før endeleg godkjenning i Sogn og Fjordane Idrettskrets  

 

Frå NIF har me fått følgjande; 

Viktig informasjon fra Norges idrettsforbund til alle idrettslag 
På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det 

er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, 

slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene 

enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister 

 

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars 
NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere 

søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette 

en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. 

mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt 

maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden.  

 

MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016: 

Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må 

vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 

2016. 

 

2: Idrettsregistrering 

Fristen for regstreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene 

fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt 

styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 

5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne 

ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.  

 

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016 
Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF 

har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som 

gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha 

registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 

2016.  
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