Saksliste ekstraordinært årsmøte i Vestby IL 2022:
1.

Godkjenne de stemmeberettigede

2.

Velge dirigent
Styret foreslår Arild Kristensen som dirigent.
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Arild Kristensen som dirigent.

3.

Velge protokollfører
Styret foreslår Emma Lindquist som protokollfører.
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Emma Lindquist som protokollfører.

4.

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.

Godkjenne forretningsorden
Forslag til forretningsorden:
a. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
b. Protokollen føres av den valgte referenten.
c. De som ønsker ordet i en sak, rekker opp hånden.
d. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min
taletid. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten
etter behov.
e. Endringsforslag til en sak kan framsettes under møtet. Alle forslag
må leveres skriftlig før det kan voteres over, og være undertegnet
med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som
står på sakslisten. Tidligere forslag skal ikke trekkes tilbake og nye
forslag ikke settes frem etter at strek er satt eller at saken er tatt opp
til votering.
f. Vedtak fattes ved avstemming på en av følgende måter:
- Håndsopprekning (for – mot – avholdne).
- Skriftlig (hvis vedtekter eller en i salen krever det).
- Stilletiende bifall (vedtakets forslag refereres- det spørres om noen
ønsker å stemme mot- det bankes).
- Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall
av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og
stemmene regnes som ikke avgitt.
g. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i saken, forslag
og vedtak med antall stemmer for og imot.
Forslag til vedtak: Forretningsordenen godkjennes.
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6.

Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble sendt ut samtidig som e-post til medlemmene torsdag
19. mai 2022. Samme dag ble den også publisert hjemmesiden til Vestby IL, og på
facebook-siden til idrettslaget.
Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner innkallingen og sakslisten.

7.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Idrettslagets organisasjonsplan er lagt ved sakslisten, se vedlegg 1 (side
3).
Forslag til vedtak: årsmøtet vedtar foreslått organisasjonsplan.

8.

Velge
a. Kontrollutvalg med 1 leder, 1 medlem og 1 vara
Valgkomiteens innstiling til kontrollutvalg er lagt ved sakslisten, se
vedlegg 2 (side 5).
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Arne Sverre Modahl (leder),
Christin Boretti Westby (medlem) og Ivar Windheim (vara) til
kontrollutvalget.

b. Valgkomité med 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara
Styrets innstilling til valgkomité er lagt ved sakslisten, se vedlegg 2
(side 5).
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Rolf Arne Eriksen (leder),
Marianne Bye (medlem), Øyvind Andreassen (medlem) og Tommy
Aamodt (vara) til valgkomitéen.
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Vedlegg 1- Organisasjonsplan Vestby IL 2022
Årsmøte - VIL
Kontrollutvalget
Valgkomiteen

Prosjekter:
- turløypa Sole
- klubbhuset

Styret
Adminleder

Aktivitetsgruppa-Para

Barneidrettsgruppa

Boksegruppa

Friidrettsgruppa

Karategruppa

Skategruppe

Turngruppa

Volleyballgruppa

Basketballgruppa

1.
-

Viser til vedtektenes §2 Organisasjon.
Idrettslagets er selveiende og frittstående med utlukkende personlige medlemmer.
Idrettslaget er per 1 januar 2022 medlem av følgende særforbund:
Norges Basketballforbund
Norges Bokseforbund
Norges Brettforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Norges Kampsportsforbund
Norges Skiforbund og
Norges Volleyballforbund.
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilslutte Vestby idrettsråd.
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder uavhengig av hva som måtte stå i egn lov. Medlemskap i Vestby idrettslag er
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gyldig fra den dato kontingent er betalt.
2.

Styret i Vestby idrettslag
består av følgende posisjoner, som alle velges idrettslagets årsmøte:
- Leder
- Nestleder
- En styrerepresentant fra:
▪ Aktivitetsgruppa- Paraidrett
▪ Barneidrettsgruppa
▪ Basketballgruppa
▪ Boksegruppa
▪ Friidrettsgruppa
▪ Karategruppa
▪ Skategruppa
▪ Turngruppa
▪ Volleyballgruppa

Oppretting og nedlegging av grupper tilligger idrettslagets årsmøte.
3.
-

Administrasjon
Adminleder er tilsatt av Vestby Håndballklubb og leies inn i 20% stilling for Vestby Idrettslag.
Adminleder har ansvar for følgende hovedoppgaver:
Å legge mottatte faktura til betaling i nettbank
Holde god kommunikasjon med idrettslagets regnskapsfører
Holde idrettslagets medlemsarkiv ajour og eventuelt purre opp innbetalinger som nødvendig
Foreta samordnet registrering per 30. april
Sende søknader til Vestby kommune iht frister (kommunale tilskudd, treningstider etc)
Holde god kommunikasjon med idrettslagets styre, og hjelpe gruppene i den grad dette faller
innenfor stillingens totale tidsramme
Sekretær ved styremøter
Bistå i øvrige deler av virksomheten der hvor dette er relevant

Ovenstående organisasjonsplan er vedtatt på ekstraordinært årsmøte I Vestby IL 07.06.2022.
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Vedlegg 2- Innstilling valg ekstraordinært årsmøte i Vestby IL 07.06.2022

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg for 2022 (sak 8a):
Arne Sverre Modahl (leder)
Christin Boretti Westby (medlem)
Ivar Windheim (vara)

Styrets innstilling til valgkomité for 2022 (sak 8b):
Rolf-Arne Eriksen (leder)
Marianne Bye (medlem)
Øyvind Andreassen (medlem)
Tommy Aamodt (vara)
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