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Sak 01/2016 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Saksopplysninger 
Jf § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.,  
Man må være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene for å ha stemmerett og være valgbar. 
 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
 
En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære 
årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 
  
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 
idrettslaget.  
 
Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme 
forslag under årsmøtet.  
 

 
 
 

Sak 02/2016 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes. 
 
 
Saksopplysninger:  
 Jf. § 13 Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt 
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
 
Styret har valgt å innkalle medlemmene direkte via e-post fra Styreweb den 26.01.2016. Sakliste og 
nødvendige saksdokumenter er sendt ut pr. e-post fra StyreWeb senest en uke før årsmøtet. Innkalling 
og saksdokumenter er også publisert på Vestbyen IL Svømming sin hjemmeside. 
 

  



Sak 03/2016 Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Som dirigent velges Heidi Myklebost 
Som referent velges Olav Egil Roseth 
Som underskrivere av protokoll velges…………………….. 
 
 
Saksopplysninger:  

Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem i idrettslaget jf. § 14 Ledelse av årsmøtet 

og § 15 punkt 3. 

 

 

 

Sak 04/2016 Godkjenning av årsmelding 2015 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Årsmelding for 2015 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Årsmelding for 2015 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 4 behandle Vestbyen IL svømming sin årsmelding  

  



Sak 05/2016 Godkjenning av regnskap for 2016 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Regnskap for 2015 godkjennes.  
Årets underskudd kr. 857 147,26 belastes annen egenkapital. 
 
 
Vedlegg: 
Regnskap for 2015 
Noter til regnskap for 2015 
Revisors uttalelse til regnskap for 2015 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 5 behandle Vestbyen IL svømming sitt årsregnskap. 
Regnskapet viser et underskudd på kr 857 147,26. Styret foreslår at årets underskudd belastes annen 
egenkapital.  
 
 
 
  



Sak 06/2016 Innkomne forslag 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
 
1. Godkjenning av NIFs lovnorm for idrettslag av 22.10.2015. 
2. Styret får fullmakt til å fastsette treningskontingent i Vestbyen IL Svømming 
3. Godkjenning av virksomhetsplan og handlingsplan  
4. Offentliggjøring av referat fra styremøter 

 

 
Vedlegg: 
NIFs Lovnorm for idrettslag av 22.10.2015. 

Virksomhetsplan og handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016-2020 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 6 behandle innkomne forslag. 
Styret har ikke mottatt noen innkomne forslag fra medlemmene innen fristen den 20. februar. 
 
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret fra 22.10.2015. Alle idrettslag 
må derfor vedta den nye lovnormen som sin egen lov på årsmøtet i 2016. Det er i tillegg vedtatt nye 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016. 
 
§ 15 punkt 7 - Årsmøtets skal fastsette en medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller 
gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
 
 
Styret har følgende forslag til årsmøtet: 

1. Årsmøtet godkjenner NIFs lovnorm for idrettslag av 22.10.2015. Årsmøtet gir styret fullmakt 
til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag. 

2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften i Vestbyen IL Svømming. 
3. Virksomhetsplan og handlingsplan godkjennes av årsmøtet 
4. Referat fra styremøter offentliggjøres gjennom e-post direkte til medlemmene. Styret får 

fullmakt til å fjerne allerede publiserte referat fra hjemmesiden. 
 

 
 
 

  



Sak 07/2016 Fastsettelse av medlemskontingent 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 

 Medlemskontingent for aktive svømmere i svømmegruppene og Masters settes til kr. 200,- pr. 
pers. 

 Medlemskontingent for deltakere på svømmekurs i regi av Vestbyen IL Svømming settes til kr. 
200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for dommere settes til kr. 200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for foreldre/foresatte til aktive svømmere settes til kr. 200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for personer uten aktive barn i Vestbyen IL Svømming settes til kr. 300,- 
pr. pers. 

 Ansatte (trenere og kursinstruktører) får automatisk medlemskap gjennom sitt 
ansettelsesforhold i klubben. Ansatte har forslag og uttalerett, men ikke stemmerett på 
årsmøtet jf § 6  
 
 

Kontingenten gjelder pr. kalenderår. 
Nye satser gjelder fra 01.04.2016. 
 
Vedlegg: 
Ingen.  
 
Saksopplysninger:  
§ 15 punkt 7 - Årsmøtets skal fastsette en medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller 
gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
Medlemskontingenten for aktive svømmere har tidligere vært inkludert i treningsavgiften. For å 
synliggjøre medlemskontingenten må medlemskontingenten være i tillegg til treningsavgiften. Hele 
medlemsavgiften faktureres sammen med førstegangs fakturering av treningskontingent det 
gjeldende året. Nye medlemmer faktureres for medlemskontingenten ved innmelding i klubben. 
 
Styret anbefaler derfor at medlemskontingenten fastsettes slik:  

 Medlemskontingent for aktive svømmere i svømmegruppene og masters settes til kr. 200,- pr. 
pers. 

 Medlemskontingent for deltakere på svømmekurs i regi av Vestbyen IL Svømming settes til kr. 
200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for dommere settes til kr. 200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for foreldre/foresatte til aktive svømmere settes til kr. 200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for personer uten aktive svømmere i Vestbyen IL Svømming settes til kr. 
300,- pr. pers. 

 Ansatte (trenere og kursinstruktører) får automatisk medlemskap gjennom sitt 
ansettelsesforhold i klubben. Ansatte har forslag og uttalerett, men ikke stemmerett på 
årsmøtet jf § 6  
 

Kontingenten gjelder pr. kalenderår. 
Nye satser gjelder fra 01.04.2016 og medlemmene etterfaktureres det resterende beløp.   



Sak 08/2016 Budsjett for 2016 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Budsjett for 2016 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for 2016 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 8 vedta Vestbyen IL svømming sitt budsjett. 
  



Budsjett 2016 

INNTEKTER     

Treningskontingent   460 000,00 

Medlemskontingent    100 000,00 

Svømmekurs   955 000,00 

Kafè salg   100 000,00 

Startgebyr   145 000,00 

Stevner, egenandel (inkl. 
egne stevner)   350 000,00 

Treningssamling, 
egenandel   100 000,00 

Treningsklær   10 000,00 

Vannaerobic   40 000,00 

Andre inntekter   290 000,00 

Bingo/lotto inntekter   50 000,00 

 Sponsorinntekter   20 000,00 

 Dugnad (øremerket 
sosialetiltak, 
treningssamlinger og 
leirer)   40 000,00 

      

UTGIFTER     

Lønnskostnader 1 800 000,00   

Andre driftsutgifter 305 000,00   

Leie svømmehall 50 000,00   

Arbeidsklær 1 000,00   

Startgebyr og utg. 
stevner 145 000,00   

Møte, kurs, 
oppdateringer 35 000,00   

Telefon, porto 7 000,00   

Reisekostnader 220 000,00   

Premier stevner/gaver 50 000,00   

Lisenser 24 000,00   

Svømmelisens 45 000,00   

Annen renteinntekt   25 000,00 

      

Totale summer 2 682 000,00 2 685 000,00 

      

      

BUDSJETTERT RESULTAT 3 000   
 

    



Sak 09/2016 Vestbyen IL svømming sin organisasjonsplan 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Vestbyen IL Svømming sin organisasjonsplan vedtas. 
 
Vedlegg: 
Forslag til organisasjonsplan 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 9 behandle Vestbyen IL svømming sin organisasjonsplan. 
 

 
 
  

Årsmøte 

Sportslig utvalg 

Hovedtrener 

Trenere 

Svømmeskole 
asvarlig 

Instruktører 

Økonomiutvalg 

4 medlemmer 

Stevne- og 
utstyrskomite 

4 medlemmer 

Velferdskomite 

4 medlemmer 

Revisor 

Kontrollkomite 

Regnskapsfører 

Valgkomite 

STYRET 



Kontrollkomite 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en 
kontrollkomité på årsmøtet med minst to medlemmer. Kontrollkomiteen skal påse at; 
₋ idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
₋ idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
₋ årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift 
 
Økonomikomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 medlemmer. Økonomiutvalget skal ta 

ansvaret for å definere og gjennomføre tiltak for økt økonomisk tilskudd til klubben.  

 
Stevne- og utstyrskomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 medlemmer. Komiteen skal ha ansvar 

for å arrangere Vestbyens egne stevner; Trondheimsmedleyen, LÅMØ-kvalik I og II og 

klubbmesterskapet. Være behjelpelig med å skaffe tidtakere på klubbens ministevner. 

Stevne- og utstyrskomiteen skal også ha tilsyn med alt utstyret som eies av klubben og sørge 

for at det fungerer tilfredsstillende.  

 
Velferdskomite: 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styret sammen med 4 medlemmer. Komiteen skal ha fokus 

på trivsel i klubben ved å arrangere aktiviteter og sosiale arrangement for svømmere, 

trenere og foreldre, samt ha ansvar for kafesalget klubbmesterskapet.  

 
  



Sak 10/2016 Valg av styremedlemmer 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Valgkomiteens forslag til nytt styre: 
Styrets leder  Heidi E. Myklebost Ikke på valg, 1 år igjen 
Styrets nestleder  Paul Jostein Aune Velges for 2 år 
Styremedlem Frode Selvik Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Roger Larsen Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Berit Grundstad Velges for 2 år 
Styremedlem Stein Jystad Velges for 2 år 
Styremedlem Mona Sørvik Velges for 1 år 
Varamedlem Herborg Haugen Velges for 1 år 
 
 
 
Som revisor velges:  
Tilbud fra tre revisjonsselskaper legges frem av styret på årsmøtet. Revisorselskap velges ut 
fra disse tilbudene. 
 
 
Som medlemmer av Sør-Trøndelag kretsstyre velges: 

Heidi Myklebost, styremedlem for 1 år 
Eva Bekkavik, styremedlem for 1 år 

 

Som medlem av hovedstyret i Vestbyen IL: 

Styrets leder. 

 

 

Som medlemmer av kontrollkomiteen velges: 
Marianne Samdahl 
Harald Amundsen 
 
 
Som medlem av økonomiutvalget 
Olav Egil Roseth 
Xxxxx 
Xxxxx 
Xxxxx 
 
Som medlemmer av stevne- og utstyrskomiteen velges: 
Tore Samdahl 
Hege Steen 
Xxxxx 
Xxxxx 



Som medlemmer av velferdskomiteen velges: 
Annika Westèn 
Kristina Pharo Jarwson 
Lina Lysvoll 
Kathrin Mörseburg 
 
Vedlegg 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet. 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 pkt. 10 a og b velge leder og nestleder, samt 5 styremedlemmer og 1 
varamedlem.  
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter velges 
varamedlem.  
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver jf. § 15 pkt. 10 b note 17. 
 
Jf § 5 Kjønnsfordeling, det skal ved valg av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget 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 mer enn 3 personer.  
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 d skal det velges 2 revisorer.  
 
Vedtak fra årsmøtet i 2015; årsmøtet ber styret om å innhente tilbud fra tre 
revisjonsselskaper på revisjonstjenester fra og med regnskapsåret 2016.  
 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 e skal det velges medlemmer til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 
Følgende styreverv er på valg i 2016: 
Styrets nestleder  Velges for 2 år 
Styremedlem Velges for 2 år 
Styremedlem Velges for 2 år 
Styremedlem Velges for 1 år 
Varamedlem Velges for 1 år 
 
 
Styremedlem Linh Nilsen trekker seg fra styret fra og med årsmøtet 2016. Det må det derfor velges ett 
styremedlem for 1 år. 
 
Det skal velges representanter til følgende ting og organisasjonsledd: 
Sør-Trøndelag kretsstyre (2 stk) 

 

Hovedstyret i Vestbyen IL 
 
 
 



Kontrollkomite 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en 
kontrollkomité på årsmøtet med minst to medlemmer 
Økonomiutvalg 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 valgte medlemmer.  
 
Utstyr- og stevnekomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 valgte medlemmer.  
 
Velferdskomite: 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styret sammen med 4 valgte medlemmer   



Trondheim 25.2.2016 
 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I VESTBYEN IL SVØMMING. 
 
Heidi Elin Myklebost - leder 1 år igjen 
Paul Jostein Aune- nestleder (sto på valg- har sagt ja til en periode til) 
Berit Ringen Grundstad- medlem (sto på valg -har sagt ja til en periode til.) 
Frode Selvik - medlem 1 år igjen 
Roger Larsen- medlem 1 år igjen 
Mona Sørvik- nyvalgt for 1 år - tar over for Linh Nilsen som har trekt seg 
Stein Jystad- nyvalgt for Olav Egil Roseth 
Herborg Haugen - varamedlem nyvalgt, tar over for Nils J. Gaasvik. 
 
I valgkomiteen har følgende vært med: 
 
Marit Valslag- leder 
Harald Amundsen- medlem 
Kristina Pharo Jarwson- medlem 
Lars Braathen- varamedlem 
 
Valgkomiteen minner styret om at ny Valgkomite må velges til året 2016/2017. 
 
 
 
For Valgkomiteen 
Marit Valslag.  
Leder. 
 
  



Sak 11/2016 Valg av valgkomite 
Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 16.03.2016    

 

Innstilling til årsmøtet 
Som valgkomite velges: 
Leder: Olav Egil Roseth 
Medlem: Harald Amundsen 
Medlem: Linh Nilsen 
Varamedlem: Tom Erik Bekkavik 
 
Saksopplysninger:  

Årsmøtet skal i henhold til § 15 velge valgkomite, valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling 

fra styret. Jf § 15 pkt. 10 bokstav f så skal det velges en valgkomité med en leder, to medlemmer 

og ett varamedlem for neste årsmøte. 

 





 
Vestbyen IL Svømming 

Årsregnskap 2015 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
  Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 
  

Driftsinntekter     
 Salgsinntekter 1 912 707,00 1 962 518,00   Note 6 
 Andre driftsinntekter 369 596,39 434 168,16  Note 6 
      
 Sum driftsinntekter 2 282 303,39 2 396 686,16   
      
Lønnskostnader     
 Lønn og feriepenger ansatte 1 673 504,25 1 613 889,80   
 Yrkesskadeforsikring 10 857,00 7 961,00  Note 9 
 Arbeidsgiverandel pensjonsordninger 44 780,00 38 165,99   
 Arbeidsgiveravgift 242 278,51 223 070,26   
 Gaver til ansatte 0,00 1 020,00   
      
 Sum lønnskostnader 1 971 419,76 1 884 107,05   
      
Driftskostnader     
 Beholdningsendring 15 243,00 40 458,00   
 Innkjøp dugnadsvarer 25 080,00 16 764,00   
 Avskrivninger 29 468,54 0,00  Note 11 
 Leie av lokaler/svømmehall 71 833,26 26 694,00   
 Leie betalingsterminal 6 995,00 6 735,00   
 Utgifter stevner/samlinger 285 358,31 341 196,92   
 Inventar og utstyr under akt.grensen 55 820,14 15 618,50   
 Arb.klær/verneutstyr 200,00 2 300,00   
 Kontorrekvisita, trykksak 16 545,00 10 498,50   
 Telefon/terminal 6 778,14 2 346,55   
 Møte, kurs oppdateringer 41 703,55 15 674,79   
 Reisekostnader 300 575,43 351 482,47   
 Svømmelisens 44 900,00 40 700,00   
 Revisjons/regnskapshonorar 15 750,00 5 000,00   
 Konsulenttjenester 165 531,25 25 000,00   
 Kontingenter 5 290,00 1 000,00   
 Lisens/årsavgift 23 695,00 35 089,00   
 Forsikringer 2 410,00 0,00   
 Porto 496,00 242,00   
 Gaver/premier 53 993,00 60 160,00   
 Bank-/andre gebyrer 9 440,31 13 380,81   
 Andre driftskostnader 7 062,18 21 963,88   
 Tap på fordringer 14.408,00 0,00   
      
 Sum driftskostn./lønnskostn. 3 169 995,87 2 916 412,47   
      
Driftsresultat -887 692,48 -519 726,31   
      
Finansinntekter og –kostnader     
 Renteinntekter 30 624,22 75 413,44   
 Rentekostnader 79,00 192,39   
      
 Netto finansresultat 30 545,22 75 221,05   
      
Årsresultat -857 147,26 -444 505,26   
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