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Holmen IF innkaller til ekstraordinært 
a rsmøte mandag 8.oktober 2012 
kl.20.00 i klubbhuset pa  Holmen  

Sak 1: 

Godkjenning av låneopptak på kr. 5.200.000,- for oppgradering av 

grusbanen til kunstgressdekke. 
  

HIF har gjennom flere år drevet et målrettet utviklingsarbeid innen flere sportslige 
områder som fotball, håndball og langrenn og er i dag en av de største klubbene i 
antall medlemmer i Akershus på breddenivå. Holmen IF består i dag av tre 
undergrupper, fotball, langrenn og håndball med til sammen ca. 1400 
medlemmer. Klubbens målrettede arbeid har medført stor tilstrømning av nye 
medlemmer både til langrenn og fotballgruppen og behovet for oppgradering av 
anlegget for langrennbarmarkstrening og fotball er presserende. 
  
For å gi klubbens medlemmer et bedre trenings- og kamptilbud ønsker klubben å 
oppgradere grusbanen. Grusbanen er av en slik forfatning at den ved større 
nedbørsmengder ikke klarer å drenere vannet, som medfører at deler av flaten står 
under vann og gjør banen ubrukelig. Klubben ønsker derfor å utbedre og oppgradere 
grusbanen med et bedre dreneringssystem samt kunstgressdekke slik at den kan 
benyttes til det beste for klubbens medlemmer. 
  
  
Forslag til vedtak; Holmen IFs medlemmer godkjenner klubbens 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 spillemiddel tildeling og MVA 
refusjons skal ikke overstige kr. 2.450.000,- 
  

Sak 2: 

Godkjenne ny Lovnorm for Holmen IF 
På årsmøtet 15.mars 2012 ble det protokollført følgende under sak 6: 
Årsmøtet påla Hovedstyret å revidere vedtektene i h.h.t. NIF`s lovnorm. 
 

Vedlagt på hjemmesiden ligger forslag til ny Lovnorm for Holmen IF. Forslaget 
stemmes over på ekstraordinært årsmøte og sendes så til idrettskretsen for 
godkjennelse. 
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Sak 3: 

Velge ny valgkomite. 
På årsmøtet 15.mars 2012 ble det protokollført følgende under sak 7: 
  

a) Valgkomiteens leder går ut til fordel for styreverv i Hovedforeningen. Årsmøtet ba 
Hovedstyret fremskaffe en valgkomite innen sommerferien. Valgkomiteen skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Ved valg/oppnevning 
av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget 
skal det velges personer fra begge kjønn. 

 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller 
oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal 
begge kjønn være representert 
 
Gruppene forplikter seg til å bistå valgkomiteen med en representant fra hver gruppe. 

 

Da Hovedstyret ikke har klart å fremskaffe en valgkomite innen sommerferien, blir 
dette en egen sak i forbindelse med ekstraordinært årsmøte. Nye representanter er 
fra Langrenn Palle Furum. Håndball og Fotball presenterer sine kandidater på 
årsmøtet 8.oktober. 
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