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Ordinært Årsmøte Søreide IL 
 

Dato Mandag 15. mars 2021 

Kl. 19:00 – 21:20 

Sted Microsoft Teams 

Til stede Birte Iversen, Børge Larsen, Helge Kaland, Grethe Hillestad, Kjetil Myrdal, Bjørn Olav Våge, 
Håkon Bøe, Bente Holst, Christine Fredheim, Cecilie Holm, Steinar Holst, Paal Lysaker 

 
Kort velkomst ved Styreleder, med gjennomgang av det praktiske siden dette var et digitalt årsmøte (for andre år 
på rad). 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
12 stemmeberettigete, Styret + 7 klubbmedlemmer. Minstekravet er at det skal være flere deltakere enn det antall 
styremedlemmer som skal velges. 
 
Antall stemmeberettigete godkjent. 
 
2. Velge dirigent 
Steinar Holst ble valgt til å lede møtet. 
 
3. Velge protokollfører 
Paal Lysaker ble valgt til å føre protokoll. 
 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Birte Iversen og Håkon Bøe ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
5. Godkjenne innkallingen 
Innkallingen er publisert på soreideil.no og klubbens Facebook side i henhold til krav. 
 
Innkalling godkjent. 
 
6. Godkjenne saklisten 
Sakslisten er publisert på soreideil.no og klubbens Facebook side i henhold til krav. 
 
Sakslisten godkjent. 
 
7. Godkjenne forretningsorden 
Forretningsorden for gjennomføring av møtet ble gjennomgått. 
 
Forretningsorden godkjent. 
 
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
 
Styreleder gikk gjennom Årsberetningen. 
 

• For Innebandy sin del ble det kommentert at det er startet opp eget jentelag for 5-7 klasse. 
Årsberetningen oppdateres med denne tilleggsinformasjonen. 

• Det er viktig at alle utøvere omtales som medlemmer av idrettslaget, og ikke av f.eks. Håndballgruppen. 
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• En gjennomgang av anleggssituasjonen ble gjort. Det blir ikke utviklet et padeltenninsbaner eller 
Tuftepark i Søviken, på grunn av vanskelige vann- og grunnforhold. Det kan være aktuelt å flytte 
tilsvarende aktivitetsanlegg til Kvistmyri, men dette er enda ikke utredet. 

• Det kom også et spørsmål knyttet til å få montert nett ved fotballbanen mot myren i Søviken. Styret 
støtter initiativ knyttet til dette, og oppfordrer Fotballgruppen til å utrede et slikt tiltak nærmere. 

 
Årsberetningen godkjent. 
 
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 
 
Resultatregnskap 
Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått. Regnskapet viser et resultat på 655.116 kr, et godt år til tross for korona 
og alle problemer dette har medført. Idrettslaget har fått kompensert noe av inntektene som har falt bort med 
avlyste arrangementer. På avskrivningsdelen er anlegget i Søviken lagt inn, i tillegg til innebandyvant og 
Petedalsmyra. For inntektssiden ble det kommentert at renter gjelder sparemidler på høyrentekonto i bank. 
 
Årsregnskap godkjent. 
 
Kontrollutvalgets beretning 
Kontrollutvalget gikk gjennom sin beretning. 
 
10. Behandle forslag og saker 
 
A) Vedta revidert Lovnorm for Søreide Idrettslag 
 
§16 pkt.14 a) I forbindelse med opprettelse av esport foreslår styret å øke antall medlemmer i styret. Ny tekst; 
Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem(mer) og 1 varamedlem(mer). 
 
§16 pkt.14 b) I henhold til ny lovnorm skal kontrollutvalget fungere som revisor for idrettslag med under 5 MNOK I 
omsetning. Styret foreslår at revisorer inngår i kontrollutvalget, som betyr at kontrollutvalget utvides med 1 
medlem. Ny tekst; Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
 
Revidert lovnorm vedtatt. 
 
B) Utendørs innebandybane 
 
Styret ber om fullmakt til å bruke av idrettslagets sparemidler til å etablere utendørs innebandybane på skolens 
område i løpet av 2021. Viser til egen presentasjon av saken i årsmøte. 
 
En gjennomgang av ny utendørs innebandybane ble utført. 
 
Forslaget fikk tilslutning av Årsmøtet. 
 
C) Kunstgress på grusbanen 
 
Styret ber om fullmakt til å bruke av idrettslagets sparemidler til å legge kunstgress på den eksisterende grusbanen 
på skolens område i løpet av 2021. Viser til egen presentasjon av saken i årsmøte. 
 
En gjennomgang av nytt kunstgress ble utført. 
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Forslaget fikk tilslutning av Årsmøtet. 
 
Det kom også gode innspill for å jobbe videre med disse tiltakene: 

• Arve Heggheim i Hordaland Idrettskrets kan konsulteres rundt gjennomføringen av anleggene 

• Utstyrsbod: Det bør sjekkes om en videregående skole kan engasjeres for å bygge denne 

• Vestland fylke har en pott med penger som muligens kan brukes opp mot slike tiltak. Grethe Hillestad 
sjekker dette nærmere. 

• Private sponsorer: Styret ble anbefalt å sjekke om private sponsorer kan være med å støtte tiltaket. 

• Søreide IL bør jobbe aktivt for å øke antall grasrotandeler da det potensielt er gode inntekter å hente. 
Norsk Tipping kan bistå i dette arbeidet og Bjørn Olav Våge sjekker dette nærmere. 
 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter 
 
a) Håndballutvalget foreslår å utvide treningsavgiften for håndball med 125,- for alle aktive håndballspillere for å 
dekke inn egenandel ved engasjement av trenerkoordinator. Dersom ordningen med trenerkoordinator avsluttes, 
skal treningsavgiften reduseres tilsvarende. 
 
Godkjent av Årsmøtet. 
 
12. Vedta idrettslagets budsjett 
 
a) Styret ber om fullmakt til å vurdere reduksjon av treningsavgiften for 2021/2021-22 som følge av redusert tilbud 
grunnet Coronarestriksjoner. Dette avhenger ekstraordinær støtte til idrettslaget fra det offentlige. 
 
Årsbudsjett 2021 godkjent. Styret får fullmakt til å redusere treningsavgift. 
 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Det kom noen innspill knyttet til navngivning i organisasjonen til Søreide IL. Vi bør bruke begrepene «gruppe» om 
fotball, håndball og innebandy, siden disse er knyttet til særforbund. For e-sport beholder vi «utvalg» inntil videre. 
Organisasjonsplanen er oppdatert på idrettslagets hjemmeside. 
 
Gjennomgått og godkjent. 
 
14. Foreta følgende valg 
 
a) Styre med leder, 4 styremedlemmer 
 
Steinar Holst gjenvalgt som styreleder (1 år), Knut Eliassen gjenvalgt som styremedlem fotball (2 år), Paal Lysaker 
gjenvalgt som styremedlem innebandy (2 år), Birte Iversen valgt som nytt styremedlem e-sport (2 år) og Christine 
Fredheim valgt som nytt styremedlem håndball (1 år). Cecilie Holm (nestleder) og Merethe Mikalsen er ikke på valg 
og sitter frem til 2022. 
 
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem 
 
Helge Kaland gjenvalgt som medlem (2 år), Bjarte Aldal gjenvalgt som varamedlem (1 år). 
Elisabeth Lysaker gjenvalgt som medlem (2 år), Kjetil Myrdal gjenvalgt som medlem (1 år). 
 
C) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 
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Godkjent av Årsmøtet. 
 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 
Håkon Bøe fortsetter som leder av valgkomiteen, resterende medlemmer ønsker å fratre sine verv. Styret får 
fullmakt til å finne nye medlemmer av valgkomiteen med frist 1. september 2021. 
 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 
 
 
 
Til slutt fikk Årsmøtet en gjennomgang av ny hjemmeside for Søreide IL (soreideil.no). Mottakelsen var positiv, 
men Årsmøtet rådet Styret til å etablere retningslinjer for GDPR (General Data Protection Regulation) før brukere 
slippes inn på siden. Man bør også vurdere å koble på Analytics for å få kunnskap om bruken av den nye 
hjemmesiden. 
 
 
 
Søreide, 16. mars 2021 
 
 
 

        
           
Paal Lysaker    Birte Iversen    Håkon Bøe 
Referent 

soreideil.no

