ÅRSMØTE VINGER FK
PROTOKOLL
Dato: Tirsdag 15. Mars 2022
Tid: KL 1800
Sted: Festningen
Det ble innkalt til årsmøte 25. Februar 2022.
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Mads Furulund.
Lov for Vinger FK § 15 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal1:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
Vedtak: Godkjent
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Vedtak: Godkjent
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Dirigent–Mads Furulund, Referent-Mattis Aamodt Stampen,
protokollunderskrivere-Bent Halvorsen og Simen Aasvestad

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer
på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av
årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for
årsmøtet.
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4. Behandle årsberetning for 2021(ble lagt fram på møtet).
Årsmelding Vinger FK sesongen 2021
Det ble en amputert sesong, som følge av de strenge restriksjonene i forbindelse med Corona.
Vi fikk kun 2 treninger en uke før serien startet i august.
Det ble kun 6 lag, og vi spilte dobbel serie (10 kamper) utover høsten. Vi endte opp med en grei 3
plass bak Kongsvinger og Brandval.
Toppscorer for sesongen, ble Petter Linstad med 6 mål.
Nytt utstyr fra Craft ble kjøpt inn til 2020 sesongen og ble tatt i bruk i 2021 sesongen.
Vi startet med trening igjen første torsdag i november med veldig bra oppmøte (17-18 stk) og det så
utrolig bra ut. Men, vi måtte stoppe igjen etter 3 treninger da omikron viruset blåste i gang.
Vi får håpe at det blir bedre sportslig sett i 2022.
Vi hadde en dugnad i forbindelse med oktoberfestivalen som var en helt ok. Det var 9 stk som møtte
opp på denne dugnaden, og de 9 skal vi prøve å verdsette med en sosial aften hvor klubben sponser
mat og drikke.
Golfturnering på Liermoen siste lørdag i mai. Vi var 28 stykker som deltok på dette. En veldig
vellykket dag og noe klubben vil prøve fortsette med.
Økonomien er fortsatt bra. Inntektene er ganske stabile, og utgiftene var selvfølgelig mindre med en
så amputert sesong.
Alle i styret vil bli med en sesong til. Øyvind Nilsen blir med i tillegg, for å få med en litt yngre
styremedlem fra laget. Bra jobb av styret igjen.
Mvh Mads Furulund
Styreleder/Manager

Innstilling: Årsberetningen for 2021 godkjennes.
Vedtak: Årsberetningen for 2021 vedtas. Enstemmig vedtatt.
5. Behandle regnskap for 2021 i revidert stand (ble lagt frem på møtet).
Følgende hadde ordet i saken: Atle Paulsrud.
Vedtak: Regnskap for 2021 vedtas. Enstemmig vedtatt.
6. Behandle forslag og saker.
Godtgjørelse av styret
Vedtak: Fortsetter med samme godtgjørelse som tidligere.
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7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.2
Medlemskontingenten for 2022 fastsettes til: 100,Treningsavgift/aktivitetsgebyr for spillere: 1800,- (inklusive medlemskontigent
og forsikring)
Treningsavgift/aktivitetsgybyr for Back up spillere: Ikke aktuelt denne
sesongen.
(avgiften går til krets- og lagkontigent, treningsleie, baneleie, dommere, utstyr
og sosiale sammenkomster)

8. Vedta budsjett for 2022(ble lagt fram på møtet).
Innstilling:
Budsjett for 2022 godkjennes.
Vedtak:
Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt. Styret har fullmakt til å
omdisponere innen vedtatt budsjettramme.

9. Behandle organisasjonsplan (ble lagt fram på møtet).3
Nytt i organisasjonsplan (2019) er at det skal føres protokoll fra
styremøter. Denne skal gjøres tilgjengelig for idrettslagets medlemmer. Med
mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. (Føres inn i paragraf
9 (3).
Vedtak: Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.
10. Foreta følgende valg (Innstilling ble lagt frem på møtet):4
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Mads Furulund
Vedtak:
Mads Furulund velges enstemmig som leder for 1 år
a) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
Steinar Roland, har ett år igjen.
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Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
4
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge
andre tillitsvalgte det er behov for.
3

3

Vedtak:

Steinar Roland
b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Vedtak:
VervLeder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Spillernes styremedlem:
Styremedlem:

NavnMads Furulund
Steinar Roland
Atle Paulsrud
Mattis Stampen
Bent Halvorsen
Simen Aasvestad

Styremedlem:

Øyvind Nilsen

Varamedlem 1:

Rolf A. Waaler

Funksjonstid

1 år
1 år

1 år
1 år
1 år

2år
2 år
1 år

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollutvalg5
Medlem 1: David Molnberg
Medlem 2: Petter Lindstad
Vara: Rolf A. Waaler
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Vinger FK har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i
de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og ett varamedlem (Styret sin innstilling ble lagt fram
på møtet).
Styret sin innstilling:
5

Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må
innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere
idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres
til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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Leder:

Patrick Holtet 1 år igjen

Vara:

Rolf A. Waaler 1 år igjen

Vedtatt:
Leder: Patrick Holtet 1 år igjen
Vara: Rolf A. Waaler 1 år igjen
g) Valg av styremedlemmer med signaturmyndighet og valg av styremedlemmer
med prokura jf. Enhetsregisteret.
Vedtak:
Signaturmyndighet: Mads Furulund, Simen Aasvestad og Atle Paulsrud.
Prokura: Mattis Aamodt Stampen, Bent Halvorsen, Steinar Roland og Simen
Aasvestad.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

Protokollfører
Mattis Aamodt Stampen

Protokollunderskriver

Protokollunderskriver

Bent Halvorsen

Simen Aasvestad
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