ÅRSMØTE

26.Mai 2020

DAGSORDEN
1 Godkjenne innkalling
2 Godkjenne dagsorden
3 Valg av dirigent
4 Valg av referent
5 Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøtets protokoll
6 Behandle årsmelding. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets
årsmeldinger
7 Behandle årsregnskap. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets
regnskap
8 Behandle innkomne forslag
vedlegg
9 Bestemme lagets organisasjon (jfr.§ 15)
10 Fastsette årskontingent
11 Vedta budsjett. Herunder gruppenes, husstyrets og hovedlagets budsjett
12 Valg av:
a) Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
b) 5 Husstyrerepresentanter
c) 2 repr. til årsmøtet i Ålesund Idrettsråd
d) Valgkomite. Hver gruppe i S.I.L. skal ha et medlem til valgkomiteen for
hovedlaget
e) Utpeke repr. til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
f) Godkjenne valg av øvrige komiteer
- Banestyre
- Anleggsutvalg
- Utdanningskomite
- S.I.L kunstgress drift
13 Godkjenne de valgte ledere i undergruppene
14 Valg av revisor og to representanter til kontrollkomite
15 Godkjenne det valgte hovedstyret som repr. til Generalforsamling i
Spjelkavikheis AS

ÅRSMELDING SPJELKAVIK IDRETTSLAG 2019
Etter årsmøtet den 26.03.19 fikk hovedstyret følgende sammensetning:
Leder:
Perry Holen
Nestleder:
Oddbjørn Johansen
Sekretær:
Kari M. Andreassen
Kasserer:
Vidar Myrvoll
Leder SIL fotball:
Tarjei Rødset
Leder SIL håndball:
Torgeir Sund
Leder SIL alpin:
Svein Leon Aure
Leder SIL hopp:
Geir Eide
Leder husstyret:
Jan Isaksen
Vararepr.
Vararepr.

Even Aandal
Sølvi Holen Roaldseth

I perioden har styret avholdt:
7 hovedstyremøter
1 generalforsamling i Spjelkavikheis AS
I årsmøteperioden har styret jobbet med strukturering av hovedstyremøter,
kvalitetssikret rapportering fra undergruppene, strukturering av protokoller og
økonomisk oversikt.
Det har vært jobbet med rutiner rundt endringer i arbeidet med innhenting av
sponsorer.
Storhallkomiteen har arbeidet med storhallprosjektet med stor utholdenhet.

SPJELKAVIKHEIS AS
1. Hovedstyret er Generalforsamling i Spjelkavikheis AS (Lovpålagt)
2.Styret i Spjelkavikheis AS er sammensatt av fem repr. som har det juridiske
ansvaret for at driften blir utført i henhold til gjeldende /fastsatte rammer i aksjeloven.
Leder i hovedstyret er leder i Spjelkavikheis AS. Sammen med fire andre repr. utgjør
de styret i heisa.
3.På den årlige Generalforsamlingen velges et driftsstyre som har ansvar for daglig
drift innenfor rammer gitt av styret i Spjelkavikheis AS. Driftsstyret rapporterer til
styret i Spjelkavikheis AS.
SAMMENDRAG
Gruppene har gjort rede for sine aktiviteter i sine årlige møter.
Hovedstyret vil takke alle våre aktive utøvere for innsatsen i året som har gått.

Videre vil vi takke tillitsvalgte, trenere, ledere, oppmenn, dommere og sist men ikke
minst,- alle våre trofaste tilhengere og ildsjeler for den innsats og samarbeidsvilje
som er vist gjennom;
SMIL, SPORT OG SAMHOLD i 2019!
Også en stor takk til våre sponsorer for den økonomiske støtten de har gitt oss!
Vi ønsker det påtroppende styret lykke til med arbeidet i og for Spjelkavik Idrettslag!

Ålesund den …………..

Perry Holen
Leder

Runar Hjelle
Nestleder

Vidar Myrvoll
Kasserer

Kari M. Andreassen
Sekretær

Even Aandal
Styremedlem

Sølvi Holen Roaldseth
Styremedlem

Knut A Mo
Leder SIL fotball

Torgeir Sund
Leder SIL håndball

Svein Leon Aure
Leder SIL alpin

Geir Eide
Leder SIL hopp

Jan Isaksen
Leder husstyret

