
                                                                                           

  

Leinstrand, 19.02.2020 

  

Referat for årsmøte i Leinstrand Idrettslag 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.01.2020 

Årsmøtet avholdes den 27.02.2020 kl 20:00 i klubbhuset på Klett 

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede 

Vedtak: Oppmøte: 16. Alle stemmeberettigede er godkjente 

Sak 2: Velge dirigent 

Vedtak: Johanne Storler er valgt til dirigent 

Sak 3:    Velge protokollfører 

Vedtak: Martine Marø er valgt til referent 

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Paal Høyer og Rune Fillingsnes 

Sak 5:    Godkjenne innkallingen 

Vedtak: Innkalling er godkjent  

Sak 6:    Godkjenne saklisten 

Vedtak: Saksliste er godkjent  

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden 



Vedtak: Forretningsorden er godkjent. 

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldingene 

Årsmeldingene fra styret og avdelingene ble oppsummert under årsmøtet og delt ut til de 

oppmøtte i sin helhet. Årsberetningene er også lagt ut på klubbens hjemmeside.  

Hovedstyrets årsmelding gjennomgått av Johanne Storler - Godkjent 

Årsmelding for fotball  gjennomgått av Kristin Stene - Godkjent 

Årsmelding for ski og friidrett gjennomgått av Eva Lauglo - Godkjent 

Årsmelding for trim og aktivitetsavdelingen gjennomgått av Therese Slapø Moe Godkjent 

Årsmelding for skøyter gjennomgått av Astrid Vårvik - Godkjent 

 

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Regnskapet gjennomgått av Pål Ekren.Totalt inntekter har økt med ca 300 000. Har en 

egenkapital på ca 3,7 millioner. Utgående moms sendes inn til idrettsforbundet. Får tilbake 

kompensasjon for momsen. En utfordring at ikke alle medlemmer betaler kontingenten. 

Treningsavgiften er lettere å få inn. Støtte og tilskudd har økt. Mer fra blant annet Trondheim 

kommune. Dugnader er omtrent det samme som i fjor. Loppemarkedet er den største 

dugnads inntekten på ca 600 000. Sponsor inntektene er redusert noe. Regnskapet - 

Godkjent. 

  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 10.1: Opprettelse av ny avdeling i Leinstrand Idrettslag – Trimavdelingen 

Trimavdelingen skal ha ansvar for trim til alle aldersgrupper. Hovedsakelig 

familiearrangement. Skal ha eget styre med en styreleder, fire medlemmer og et 

varamedlem. Opprettelse av trimavdeling - godkjent. 

 

Sak 10.2: Navneendring på en avdeling i Leinstrand Idrettslag – endring fra Trim- og 

aktivitetsavdelingen til nytt navn Allidretten     

Idrett rettet mot barn. Navneendring fra trim og aktivitetsavdeling til allidrett - godkjent.  

                                                            

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.  

Fastsette medlemskontigent og treningsavgift innstilles på å holdes uendret. Innstilles til at 

styre fastsetter treningsavgift - godkjent. 

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Tilskuddet har gått litt ned. To loppemarked i år i stedet for tre, går derfor ned litt. Drift egne 

anlegg har gått opp i forhold til oppussing til kjelleren pluss utstyr. Beregner å bruke 1,4 

millioner på dette prosjektet. Budsjettert med 1,2 millioner i underskudd. Idrettslagets 

budsjett - vedtatt.  

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
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