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PROTOKOLL 

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 08.10.2012 I HOLMEN IDRETTSFORENING 

Sted: Klubbhuset på Holmen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder, valg av referent, valg av 2 personer til å 

signere protokollen 

2. Saksbehandling 

- Sak1: Godkjenning av låneopptak på kr. 5 200 000,-  

- Sak 2: Godkjenne ny Lovnorm for Holmen IF 

- Sak 3: Velge ny valgkomite. 

Pkt. 1 

Innkallelsen ble godkjent. Ellef Ruud ble valgt til møteleder, Anka Andresen ble valgt til 

referent, Alf Bjarne Kaasen og Iris Østerlund ble valgt til å signere protokoll, Antall 

stemmeberettigede medlemmer var 25. 

 

Pkt. 2 

Sak 1: Følgende vedtak ble fattet av ekstraordinært årsmøte med 25 for og 0 mot: 

Holmen IF gjør et låneopptak på kr. 5.200.000,- for oppgradering av 
eksisterende grusbane med nytt drenssystem, kunstgressdekke og lysanlegg. 
Lånet betjenes over fotballgruppens driftsbudsjett og nedbetales over en 
periode på 12 år. Tildeling av spillemidler og refusjon av MVA går i sin helhet 
til å redusere gjelden. Rentebærende gjeld for oppgraderingen etter 
spillemiddeltildeling og MVA- refusjons skal ikke overstige kr. 2.450.000,- 

 
Holmen IF oppretter en egen konto for prosjektet til nytt kunstgressdekke. 
Styreleder i Holmen IF og prosjektleder/styreleder i Fotball gis fullmakt til å 
disponere kontoen i felleskap. 
 
Sak 2: Følgende vedtak ble fattet av ekstraordinært årsmøte med 25 for og 0 mot:  

Fremlagt forslag til ny Lovnorm for Holmen IF, ble vedtatt. Lovforslaget er i 
tråd med NIF`s lovnorm med tillegg om at hovedstyret skal bestå av 3 
styremedlemmer og 3 varamedlemmer og at årsmøtet avholdes hvert år i mars 
måned. 

 
 Sak 3: Følgende valg av ny valgkomite ble fattet av ekstraordinært årsmøtet 

 Pelle Furum fra Langrenn 
Ingrid Tømta fra Fotball 
Ekstraordinært Årsmøte forpliktet Hovedstyret til å søke en 3. person til 
valgkomiteen fra Håndball innen neste styremøte i Hovedforeningen. 

 

 

Referent:   Anka Andresen……………………………………… 

 

Protokollen godkjent av: Alf Bjarne Kaasen………………………………………. 

 

    Iris Østerlund…………………………………… 


