Referat frå Årsmøtet i Øystre Slidre IL 08.03. 2018 kl 1900.
Til stede: 19 medlemmer, alle gruppene er representerte. Møte ble holdt på
Idrettens Hus, Beitostølen
Sak 1. Åpning.
Lederen, Jon Arild Myrvold, ønsket velkommen. Idrettsprisen blir delt ut til to
mottakere dette året; Borghild Håvardsdotter Dalbø og Simen Jørstad Ringli.
Begge med en sjekk pålydende kr 3500 og pokal. Begge er født i 2002, og fyller
16 år i løpet av året. Begrunnelsen for utmerkelsen er at de begge presterer høyt
innenfor sine idretter, hhv håndball og fotball, er allsidige og framstår som
engasjerte og gode representanter for laget.
Sak 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
Alle de frammøtte ble godkjent som stemmeberettigede.
Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til sakliste og innkalling. Møtet ble lovlig satt.
Sak 4. Valg av møteleder.
Ole Martin Alfstad ble enstemmig valgt til møteleder.
Sak 5. Valg av sekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen.
Rolf Kjetil Gulbrandsen ble enstemmig valgt til sekretær. Lars Inge
Myhre og Nicolay Flaaten ble enstemmig valgt til å skrive under
protokollen.
Sak 6. Årsmelding.
Årsmeldinga ble lagt fram av Jon Arild Myrvold. Det bemerkes at
arbeidet med klubbhuset har gått fort, og at byggeprosessen er godt i gjenge.
Byggekomiteen applauderes for sin innsats.
Det bemerkes videre at det er fyldige og gode årsmeldinger, og at aktiviteten i
gruppene er god.
Vedtak: Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Regnskap.
Regnskapet ble lagt fram av Knut Jan Moen, som gjennomgår de viktigste
postene og svarer på spørsmål. Det kommenteres fra leder at det er fornyet
en avtale med Rogne IL om fordeling av den forholdsvis store
utgiftsposten med halleie på Beitostølen Helsesportsenter. Avtalen går ut
på at turn og håndballgruppa bidrar til halleie etter hvor mange utøvere
som er fra hver klubb. For fotballgruppa er leia delt likt mellom de to
lagene.
Det legges merke til at vi så langt ser ut til å ha en økning i inntektene fra
medlemskontigenter dette året, etter at det også var en økning i fjor.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8. Budsjett.
Arbeidsutvalgets budsjett ble lagt fram av Knut Jan Moen.
Gruppenes budsjett legges fram til orientering.
Revisjonsberetning leses opp av regnskapsansvarlig Knut Jan Moen.
Vedtak. Budsjett og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent

Sak 9. Fastsetting av medlemskontingent for 2018.
Familie med barn under 20 år.

Kr 700

Voksne fra det året de fyller 20 år

Kr 400

Barn til og med det året de fyller 19 år

Kr 300

Støttemedlemskap, minimum.

Kr.100

Det bør kommuniseres at det å være støttemedlem er viktig fordi at det i neste
omgang kan bidra til at idrettslaget kan søke om å få tildelt mer midler på grunn
av økt medlemsmasse.
Vedtak. Medlemskontingenten ble enstemmig godkjent.

Sak 10. Valg.
Årsmøtet gikk enstemmig inn for valgnemdas innstilling av styre, revisorer og
valgnemd
Styret.
Leiar

Jon Arild Myrvold

attval

1 år

Nestleiar

Sigbjørn Steinsrud

attval

1 år

Styremedlem

Berit Gjessing

ny

2 år

Ungdomsrepresentant

Borghild Håvarsdotter Dalbø

attval

1 år

Vara ungdomsrepr.

Mathias Paaby Stølen

attval

1 år

Vara styret

Elisabeth Helle

attval

1 år

Vara styret

Åsmund Bakkene

attval

1 år

Elisabeth Rødningen Kolbjørnshus og John Magnus Sandberg held fram i styret. Dei vart
valde for 2 år i 2017.

Revisorer:
Margaret Heldor

attval

1 år

Vidar Heggenes

attval

1 år

Ove Skaret, leiar

attval

1 år

Elisabeth Helle

attval

1 år

Bjørn Robøle

attval

1 år

Tor Nordaas, vara

ny

1 år

Valnemnd:

Sak 11. Godkjenning av gruppestyrer.
Vedtak. De framlagte gruppestyrene ble godkjent. Håndballgruppa står
foreløpig uten leder, men jobber for å få en på plass.
Gruppestyrene vedtas enstemmig.

Sak 12. Godkjenning av nye vedtekter og justering.

Dei nye vedtektene ble enstemmig godkjent.

Sak 13. Nytt klubbhus. Orientering ved komiteen som har arbeidet med dette.
Mye velvilje og god dugnadsånd fra lokale entrepenører gjør at kostnadene er
holdt lave. Sigbjørn Steinsrud orienterer om fremdriften. I 2017 er det påløpt
1.059.000 kroner er langt og det er gitt omtrent 175000 i rabatt. For 2018 er det
til nå lagt ut omtrent kr. 885.000 med en rabatt på omtrent 83.000 kroner
Årsmøtet tok saka til orientering.

Sak 14. Berit Helle er nytt styremedlem i Indre Østland Fotballkrets og
orienterer om aktiviteten i fotballstyret og fotballtinget. Hun inviterer
interesserte til å melde seg som kandidater i råd og utval i fotballkretsen. De skal
ha et medlem frå Valdres og ber om at interesserte tar kontakt med henne, eller
med leder i fotballgruppa, Lars Inge Myhre.

Sak 15. Hvordan holde ungdommen lenger i aktivitet, drøfting.
Ole Martin styrte ordet under debatten
Følgende tanker/ideer kom fram:
• Bredde er viktig for å holde på flest mulig så lenge som mulig
• Ildsjeler er viktig, engasjerte trenere og foreldre som holder det gående
over tid.
• Gruppene må gjøre mer for å få opp trenerkapasiteten, slik at trenerne er
kvalifiserte og gode nok.
• Det er viktig å engasjere seg også i distriktene, ikke bare i nærheten av tett
befolkede områder. Og at kretsene sørger for at det også holdes kurs ute i
distriktene.
• Det er viktig at også de voksne/foreldrene engasjerer seg ved å delta i
aktiviteten for å gå foran som et godt forbilde. Det er viktig for

•

•
•
•

•

•
•
•

motivasjonen at også de voksne deltar på en aktivitet, og at de ser at de
selv kan delta på seniorlag i fremtiden.
Innenfor fotball er det så få utøvere at når de når 15-16 årsalder så er det
mange som går til Fagernes, og da er det plutselig for få igjen til å holde
et lag i gang i vår klubb. All spillerovergang skal gå via klubben som skal
godkjenne overgangen. Fotballen ser at idretten går fra å være en lagidrett
til å bli en individuellidrett.
Hvordan kan sommer og vinteridretter samarbeide bedre om
ungdommene?
Helt fra barna er små må det jobbes med holdninger til hvordan en
forholder seg til laget og til gruppa når en spiller på et lag
Fotballen har blitt en helårsidrett, men har ikke oppmøteplikt i
vinterhalvåret. Det er derimot gitt et tilbud til fotballspillere som ikke
driver vinteridretter for at de skal holde formen oppe i løpet av vinteren
Det kommer fram argument om at dette tilbudet kan virke som et press og
gjøre at fotballspillere som driver med vinteridretter kan fristes til å gå
over til fotballspilling også om vinteren.
Det kan være et tips å invitere til et møte der spesielt unge trenere
inviteres til å komme med innspill.
Aktivitetsdager der en inviterer til å prøve flere slags idretter og
aktiviteter.
Hadde det gått an å ha felles treninger for alle gruppene innenfor
aktiviteter som alle utøvere trenger; styrke, utholdenhet osv.

I tillegg legges ved momenter fra samme tema på årsmøtet i 2017
• Hva mener ungdommene selv om grunner til frafall, og hva som kan
gjøres for å hindre dette. Mest aktuelt at ungdommer i ungdomsskolealder
er med å drøfte denne problemstillingen (ungdomsrådet?)
• Vi ser at det nye klubbhuset med tilhørende styrkerom kan være en bra
arena for mer uformell trening.
• Vi tenker kanskje for ofte «klassisk» sport. Kanskje hadde det vært lurt å
tenke litt utradisjonelt med mer allidrettpreget aktivitet
• Er det mulig å godtgjøre noen av ungdommene som kunne tenke seg å
være trenere.

• Innenfor fotball er det ønske om at trenere er godt kvalifiserte, og at de får
lønn/godtgjøring for jobben de gjør. Flere spillere i disse årsklassene
ønsker bedre kvalifiserte trenere, og ikke bare foreldretrenere. Dette
krever helt andre satser for treningsavgift.
• Det er interessant for idrettslaget å prøve å kartlegge innenfor hvilke
idretter det er størst frafall.
• Legge til rette for naturlig rekruttering ved aldersblanding der de eldre og
”flinke” kan trene med og motivere yngre utøvere. Fotballskola er en slik
arena.
• Legge til rette for treningstider i hallen for mer uformell trening på tvers
av alder.
• Vinteridretter som langrenn ser det er vanskelig å kombinere sin trening
med fotballtrening, når denne begynner tidligere og tidligere på vinteren.
Samkjøring slik at treninger ikke kolliderer.
• Hvordan skape en kultur for at foreldretrenere ønsker å delta på kurs for å
bli bedre. Det blir gitt flere tilbud om kurs som det er liten interesse for å
delta på.
• Håndballgruppa nevner at de har et godt forhold til sitt regionale forbund
som kan bidra med mye bra kurs og foredragsholdere.
Rett før pause påskjønnes leder Jon Arild Myrvold med et gavekort fra Sporten
på kr. 2000 og en blomst for den store innsatsen han gjør for idrettslaget.
Sigbjørn Steinsrud og Elisabeth Rødningen Kolbjørnshus i styret stod for
utdelingen.

Line Ditlefsen Nilssen og Vidar Nilssen fikk hederstegnet for lang og trofast
tjeneste for idrettslaget i mange forskjellige roller og grupper. Men særlig for
innsats i skigruppa og under våre store arrangement.

Møtet slutt kl 21.50
Rolf Kjetil Gulbrandsen, referent
Lars Inge Myhre
_________________________

Nicolay Flaaten
_______________________

