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Referat fra 

ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 
Torsdag lS.mars 2012 

l. Godkjenne de stemmeberettigede 
Stemmeberettigede: 22 stykker godkjent i henhold til medlemslisten. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
Godkjent av årsmøte. 

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
Følgende ble valgt av årsmøtet til følgende roller: 

• Dirigent: Petter Wulff 
• Sekretær: Nina Eskedal 
• Til å underskrive protokollen: 

o Bent Ove Pedersen 
o Jan Trygve Olsen 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
Godkjent uten innsigelser. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
Godkjent uten innsigelser. 

6. Behandling av innkomne forslag og saker. 
• Endring av NIL sine vedtekter ved å sette inn en paragraf om alkohol. §6B 

Tillitsvalgtes og utøveres forhold til Rusmidler 
«All virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal 
være rusfri. Rusfriheten skal praktiseres av både medlemmer og 
leder/tillitsvalgte på trening, kamper, turer, møter, samlinger etc. 
Dokumenterte brudd på disse reglene vil kunne medføre at personen€/laget 
blir utestengt fra videre tilknytning til NIL. 
Vedtektsendring godkjent. 

7. Fastsette medlemskontingent 

• Styret forslår at kontingenten for 2012 er uendret fra i fjor og dermed 

opprettholdes på kr. 250,-
Godkjent uten innsigelser 

• Fastsette årskontingent for 2013 på kr. 300,- slik at dette behandles i går og kan 
faktureres tidlig 2013. 

Godkjent 
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Det ble fremmet benkeforslag om mulighet for familiekontingent. Dette frafalt 
med 6 mot 14 stemmer. 

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2012, herunder investering i nytt anlegg for tennis og 
opptak av lån for å kunne fullfinansiere de nye anleggene for friidrett, fotball og 
tennis. Følgende foreslås vedtaksført: 

a. Styret i Nesøya Idrettslag gis fullmakt til å inngå avtale om bygging av 6 

tennisbaner samt anskaffelse av boble hall for tennis. Styrets leder og/eller 

Hovedstyremedlem anlegg gis fullmakt til å signere avtalen på vegne av 
Nesøya Idrettslag. 

Godkjent uten innsigelser. 

b. Styret i Nesøya Idrettslag gis fullmakt til å inngå avtale om lån stort kr. 

l O 000 000 med sikkerhet i kommunal lånegaranti fra Asker kommune. Styrets 

leder og/eller kasserer gis fullmakt ti lå signere avtalen på vegne av Nesøya 

Idrettslag. 

Godkjent uten innsigelser. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
Petter Wulff gjennomgikk idrettslagets organisasjonsplan og fortalte om utviklingen 
av gruppene innunder denne. Ingen kommentarer bortsett fra at vi må få inn daglig 
leder-boksen i organisasjonsplanen. 

10. Foreta følgende valg (følgende er på valg): 

Valg: Følgende ble valgt med varighet i parantes: 
a. Hovedstyret - Leder: Dag Tønder (2 år) 
b. Hovedstyret- Økonomiansvarlig: Johnny Duedahl (2 år) 
c. Hovedstyret- Anlegg og driftsansvarlig: Jan Trygve Olsen (2 år) 
d. Hovedstyret- Styremedlem: ingen kandidat 
e. Øvrige valg i styret fotball, friidrett, seilsport, tennis, ishockey og 

barne/allidrett) 

Fotballstyret -leder: Petter A Wulff (2 år) 
Fotballstyret- Økonomiansvarlig: Arild Jose Jensen (l år) 
Fotballstyret- Markedsansvarlig: Minh Hu y Tran (2 år) 
Fotballstyret- informasjonsansvarlig: Truls Sandmæl (1 år) 
Fotbalistyret- Styremedlem: Espen Thomassen (2 år) 
Seilgruppa- Nestleder: Håkon Nissen-Lie (2år) 
Seilgruppa- Økonomiansvarlig: Knut Lindholm (2år) 
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Friidrett- Leder: Anders von Krogh (l år) 
Friidrett- Nestleder: Erlend Eimhjellen (2 år) 
Friidrett- sportsansvarlig: Kåre Hoff (lår) 
Friidrett - materialforvaler: Det var ingen kandidater 

Tennis -leder: Christian Berge (2 år) 
Tennis - økonomiansvarlig: Bent Ove Pedersen (2 år) 
Tennis - materialforvalter: Christina Fjeld (2år) 

Barneidrett/Allidrett- Leder: Jessica Ferner-Johansen (l år) 
Barneidrett/Allidrett -Nestleder: Lisa Nissen-Lie (2 år) 
Barneidrett/Allidrett- Materialforvalter: Renate Jonassen Høiby (2 år) 
Barneidrett/ Allidrett- Økonomi: Det var ingen kandidater. 

f. Revisorer: Thomas Breilid (l år) og Kolbjørn Tjørswaag (l år) 

g. Årsmøtet ga sin tilslutning til at Hovedstyret kan gi mandat til å oppnevne 
personer som kan møte på vegne av NIL til ting og møter i de organisasjonene 
idrettslaget er tilsluttet. 

h. Valgkomite: 3 stykker, l leder+ 2 styremeqlemmer, samt en vara. 
i. Leder: Christine Stautland (l år) 

ii. Medlem: Jon Petter Lauvstad (l år) 
iii. Medlem: Thorbjørn Løken (l år) 
iv. Varemedlem Torunn Breilid (l år) 

11. Eventuelt 

Benny Hebo-Larsen fra Nesøya Lions overrakte NIL et flagg og en seierspall i gave. 

Dag Tønder takket Petter Wulff for innsatsen gjennom 6 år som styreleder. Wulff ble 
hedret som æresmedlem for sin innsats. 

Asker 15. mars 2012 

Bent Ove Pedersen 

_z Yc_o >_-_' 2 _cp;-+--(U ~ 
Jan Trygve Olsen 
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