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Vestbyen IL Svømming  
 
 
   

Årsmøte 2019 
 
I henhold til Lov for Vestbyen IL Svømming, (godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 
26.04.2016) § 13 innkalles alle medlemmer med dette til årsmøte i Vestbyen IL Svømming 
 
Møtedato/tid:  28. mars 2019 kl. 18:00   
Møtested:  Heimdal videregående skole 
   Adresse: Saupstadringen 9, 7078 Saupstad  
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Trondheim 20.03.2019 
 
 
 
Vestbyen IL Svømming 
Heidi Myklebost (sign) 
Styreleder  
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Sak 01/2019 Godkjenning av de stemmeberettigede 

 
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 (betalt medlemskontingent) 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 02/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Innkalling og sakliste 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.  
Medlemmene er innkalt til årsmøte direkte via e-post. Sakliste og nødvendige 
saksdokumenter er gjort tilgjengelig på Vestbyen IL Svømming sin nettside senest en uke før 
årsmøtet.  
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Sak 03/2019 Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Som dirigent velges Heidi Myklebost 
Som referent velges Berit Grundstad 
Som underskrivere av protokoll velges…………………….. og …………………….. 
 
Saksopplysninger:  
Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem i idrettslaget jf. § 14 Ledelse av 
årsmøtet og § 15 punkt 3. 
 
 
 

Sak 04/2019 Godkjenning av årsmelding 2018 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Årsmelding for 2018 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Årsmelding for 2018 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 4 behandle Vestbyen IL Svømming sin årsmelding  
 
 
 

Sak 05/2019 Godkjenning av regnskap for 2018 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Regnskap for 2018 godkjennes. Et underskudd på kr. 162 083,47 dekkes av klubbens 
egenkapital. 
 
Vedlegg: 
Regnskap for 2018 med noter 
Revisors uttalelse til regnskap for 2018 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 5 behandle Vestbyen IL Svømming sitt årsregnskap. 
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 162 083,47. Styret foreslår at årets 
underskudd dekkes av klubbens egenkapital. 
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Sak 06/2019 Innkomne forslag 

 
Innstilling til årsmøtet: 
 

1. Ny takst for treningskontingent på A-gruppa godkjennes, med virkning fra 1.8.2019. 
2. Godtgjørelse til styremedlemmer godkjennes med virkning fra 1.8.2019 
3. Som dommeransvarlig i Vestbyen IL Svømming 2019-2020 velges Hege Rognes Steen 
4. Handlingsplan for 2019 godkjennes 

 
 
Vedlegg: 
Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2019 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 6 behandle innkomne forslag. 
 
Dagens satser på treningskontingenten pr. semester er: 
A-gruppa: kr. 3700,- pr semester 
B-gruppa: kr. 3500,- pr. semester 
C-gruppa: kr. 3000,- pr. semester 
D-gruppa: kr. 2500,- pr. semester 
E-gruppa: kr. 2500,- pr. semester 
 
 
Forslag til ny sats pr. semester for A-gruppa, gjeldende fra 1.8.2019: 
A-gruppa: kr. 3900,- pr semester 
 
 
Forslag til godtgjørelse til styremedlemmer 

• Styreleder godtgjøres med en rabatt på 100 % på treningskontingenten for ett 
barn pr. semester.  

• Resten av styret opprettholder dagens sats på 50% rabatt på 
treningskontingenten for ett barn pr. semester. 
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Sak 07/2019 Fastsettelse av medlemskontingent 

 
Innstilling til årsmøtet: 

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

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

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

• Medlemskontingent for foreldre/foresatte/styremedlemmer eller andre som ønsker 
medlemskap settes til kr. 200,- pr. pers. pr. kalenderår. 

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

• Klubben betaler medlemskap for æresmedlemmer i klubben. 
 
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. 
 
 
 

Sak 08/2019 Budsjett for 2019 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Budsjett for 2019 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for 2019 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 8 vedta Vestbyen IL Svømming sitt budsjett. 
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Sak 09/2019 Vestbyen IL Svømming sitt organisasjonskart 

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

 
 
 
 
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 
 
  

Årsmøtet

Sportslig utvalg

Hovedtrener

Trenere

Svømmeskole-
ansvarlig

Instruktører

Økonomiutvalg

5 medlemmer

Stevne- og 
utstyrskomite

5 medlemmer

Velferdskomite

5 medlemmer

Dommer-
ansvarlig

Klubbens 
dommere

Revisor

Kontrollkomite

Regnskapsfører

Valgkomite

STYRET
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Valgkomite 
Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite og skal følge retningslinjer vedtatt av 
styret. Ved riktig arbeid er dette klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges 
til å styre klubben. Det anbefales å ha dialog med styret under prosessen. Det er viktig at 
valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover (basert på lovnorm for 
idrettslag). Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet.  
 

Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg skal ivareta klubbens sportslige aktiviteter, sørge for at vi holder oss til 
klubbens sportsplan, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben 
ønsker. To styrerepresentanter, hovedtrener (HT), svømmeskoleansvarlig (SSA) og 
representant for trenere og utøvere sorterer under sportslig utvalg. Gjennom handlingsplan 
er det gjennomført nødvendige tiltak for å oppnå de sportslige målene.  
 

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. 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. 
 
Dommeransvarlig 
Dommeransvarlig skal følge opp klubbens dommere og sørge for stadig rekrutering av nye 
dommere inn til klubben. Dommeransvarlig skaffer dommere til klubbens egne stevner, 
samt leier ut dommere til andre klubber i regionen.  
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Sak 10/2019 Valg av medlemmer i styre, råd og utvalg 

 
Innstilling til årsmøtet: 
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 
 

Styrets leder  Dagfinn Bell Velges for 2 år 

Styrets nestleder  Heidi Myklebost Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Berit Grundstad Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Herborg Haugen Velges for 2 år 

Styremedlem Robert Jensen  Velges for 2 år 

Styremedlem Ina Overvik Velges for 2 år 

Styremedlem Øystein Handberg Velges for 1 år 

Varamedlem Alte Helland Velges for 1 år 

 
 
Revisor for regnskapsåret 2019 
Som revisor for Vestbyen IL Svømming velges BDO 
 
 
Medlemmer av kontrollkomiteen 
Som medlemmer av kontrollkomiteen velges ……………….. 
Som medlemmer av kontrollkomiteen velges ……………….. 
 
 
Medlemmer av Sør-Trøndelag svømmekrets sitt styre 
Som styremedlem for 1 år velges Robert Jensen 
Som varamedlem for 1 år velges Mona Tangstad 
 
 
Medlem av hovedstyret i Vestbyen IL 
Som medlem av hovedstyret i Vestbyen IL velges styreleder av Vestbyen IL Svømming 
 
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.  
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 e skal det velges medlemmer til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
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Sak 11/2019 Valg av valgkomite 

 
Innstilling til årsmøtet: 
Som valgkomite velges: 
Leder: Mona Tangstad 
Medlem: Marit Helene Valslag 
Medlem: Kjetil Berg 
Varamedlem: Frode Selvik 
 
 
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. 
 


