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Sakshste

Årsmøte
Idrettsrådet i Selbu

Sted: Selbu Rådhus

Tidspunkt: Torsdag 11.062020

Saksliste

Godkjenne de fremmøtte representantene.

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

Behandle årsmeldingen.

Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.

Behandle forslag og saker.

Budsjett.

Foreta følgende valg:

Leder og nestleder.

[antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer.

To revisorer

Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett følgende

Idrettsrådets styre

Idrettslag

0-100 medlemmer: 1 representant
101-400 medlemmer: 2 representanter
Over 400 medlemmer: 3 representanter



Sak 1 —Godkjenne fremmøtte representanter

Representanter med stemmerett:

Ove Johnny Kjøsnes, Vikvarvet IL

Ole Morten Balstad, Selbustrand IL

Trond Rønsberg, Selbu Ballklubb

Jo Kjetil Valli, Selbu Ballklubb

May Inger Vollan Marstad, Øverbygda IL

Hans Christian Aasen, Selbu IL Håndball

Marius Størseth, Selbu Klatreklubb

Erik Tørum, Selbu Klatreklubb

Alf Magne Flønes —Selbu IL

Ola Haave —Selbu IL

øvrige representanter:

Bjørn Arve Fagervold —Selbu Idrettsråd

Margrethe Storhaug —Selbu Idrettsråd

Joakim Rolset —Selbu Idrettsråd

Jan Gaute Krogstadmo —Selbu Idrettsråd

Torgeir Sundal - Valgkomite

Karin Brattgjerd Langseth —Valgkomite

Lena Slind —Valgkomite

Anne Margrete Eidem —Selbu kommune

Votering: Fremmøtte representanter godkjennes, Enst.

Sak 2 —Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Votering: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes, Enst.

Sak3 —Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Dirigent: Jan Gaute Krogstadmo

Referent: Anne Margrete Eidem

2 representanter til å underskrive protokoll: May Inger Vollan Marstad, Ola Haave

Votering: Dirigent, referent og valgte representanter godkjennes, Enst.



Sak 4 —Behandle årsmeldingen 2019

Styrets årsmelding 2019

Siden årsmøtet i 2019 har idrettsrådet hatt 7 møter og behandlet 31 saker. I Idrettsrådets møte

12.06.19 trakk leder seg fra idrettsrådet, og idrettsrådet har konstituert seg og ny leder erJan Gaute

Krogstadmo

Leder: Jan Gaute Krogstadmo

Nestleder: Bjørn Fagervold

Medlem: Unni Aftret

Medlem: Joakim Rolseth

Medlem: Gunnveig Flakne Stene

Medlem: Tove Stageberg

Idrettsskoleansvarlig; Margrethe Storhaug

Styrets sammensetning ble valgt på årsmøtet i mai og ved leders fratredelse konstituerte Idrettsrådet

seg og varamedlem rykket opp som fast medlem i idrettsrådet.

Sentralt i perioden har arbeidet med ny Selbu ungdomsskole og organisering av allidretten vært

temaer i tillegg til fordeling av kulturmidler og LAM midler.

ldrettsrådet har fordelt LAM-midler etter gjeldende retningslinjer. Videre så har vi fordelt

kommunale midler til idrett, og endret søknadsskjema for disse midlene fra 2020 av. Vi ønsker at noe

av potten settes av til idrettslag med aktivitetstilbud for personer med spesielle behov, og så ønsker

vi at idrettslag med egne anlegg også får en egen pott til fordeling. Videre ønsker vi å styrke

idrettsskolen. Vi opplever at Selbu kommune støtter en slik omlegging. ldrettsrådet kommer til å

arbeide for at denne potten økes de kommende årene.

Vi har arrangert et fellesmøte med idrettslagene i september 2020. Temaet var organisering av

allidretten. Maj Elin Svendal fra Trøndelag Idrettskrets orienterte om organisering av denne, og

idrettslagene ble utfordret til å ta på seg dette. Det fremkom på møtet vedr. medlemshåndtering at

barna på idrettsskolen ikke er medlem av noe idrettslag. Det er en utfordring rent

organisasjonsmessig. Dette er en aktivitet som idrettslagene legger ned ressurser på, og det er ikke

bra at denne aktiviteten ikke medfører at deltakerne kan registreres som deltakere i aktivitet i regi av

et idrettslag. Videre kan det medføre ulike praksis i ulike idrettslag rundt spørsmålet om hvilken

aktivitet som faktisk skal registreres. Det er uheldig at det nå er med mange barn i jevnlig aktivitet på

idrettsskolen som ikke blir registrert. Saken har flere ganger vært diskutert av styret i Selbu Idrettsråd

uten at det er fattet vedtak.

Bygging av ny Selbu Ungdomsskole har vært en sak som har engasjert Selbu ldrettsråd, da med ønske

om ny hallfalte i stedet for ny aktivitetsflate. Leder hadde møte med alle

kommunestyrerepresentantene i forkant av desembermøte i Selbu kommunestyre og fremlagt

Idrettsrådets syn, da økonomiplan for Selbu Kommune skulle bestemmes (innbefattet ny

Ungdomsskole).



Med våren kom Corona, og dermed stopp på all sportslig aktivitet i organiserte former, og det har

vært utfordrende for idrettslagene med løpende utgifter og stengt samfunn, noe det til dels er enda.

Så får vi håpe at det snart begynner med aktivitet, men 2020 blir et annerledes år.

Selbu Idrettsråd har valgt to nye representanter til fondsstyre i Grete Ingeborg Nykkelmos

idrettsfond: Oddveig Fagervold og Svein Ove Dyrdal

Årets Ildsjel ble: Anne Berit Lien som ble hedret under Idrettsgallaen i Trondheim.

Selbu Idrettsråd vil takke for samarbeidet med idrettslagene, Selbu Kommune samt Trøndelag

Idrettskrets som en viktige samarbeidspartnere i året som har gått.

Årsmelding idrettskolen 2019/2020

Idrettskolen i år består av første og andre trinn. Tredje trinn har fått tilbudet, men det er

ingen som benytter seg av det. I år er kretsene slått sammen slik: for første trinn er Mebond

alene, vikvarvet, selbustrand, Øverbygda og Innbygda er sammen. Det er da likt antall barn

på de to gruppene. På andrre trinnet er Øverbygda og Mebond sammen og Vikvarvet,

Innbygda og Selbustrand er sammen. Dette på grunn av lite barn på kullene.

På årsplanen er det varierte og allsidige tilbud. Det er en felles plan, slik at alle får samme

opplegg og aktiviteter. Fotball, håndball, lommelykttur, basseng, innebandy, sykling, klatring,

taekwondo, hinderløype, dans, ski, aking/skøyter, orientering og friidrett.

Vi stilte på en håndballcup før jul i regi av Selbu IL håndball.

Idrettskolen opplever at de fleste idrettslagene i Selbu er positive til å stille med sin

kompetanse og være behjelpelige med å gjennomføre økter for barna.

I år ble nesten hele vårsesongen satt på vent på grunn av Covid -19. 0-klubben arrangerte to

kvelder med orientering på juni, som ble avslutningen for idrettsskolen for dette året.

Satser på en normal høst.

Økonomi:

økonomien til idrettsskolen er bra. Utgiftene i år har vært mindre da vi ikke har leid gymsal

og basseng på PMF. Andre utgifter er eventuelt deltakeravgift ved cuper.

Det må kjøpes inn nye spilledrakter, men det er litt på vent ift hva som skjer med

idrettsskolen fremover, om den kommer under et idrettslag.

Votering: Årsmelding godkjennes, Enst.






Sak 5 —Behandle regnskapet

Regnskap Selbu idrettsråd




RESULTAT 2019




Inntekter




Tilskudd Idrettskrets




986

Selbu kommune




5000

Idrettens hederspris




1400

17.mai




1000

Renter




41

Sum inntekt




8427

Utgifter




Annonser




3613

Temakveld




1844

Honorar




8000

Materiell




3750

Abonnement




750

Idrettens hederspris




5495

Gebyr




48

Sum kostnader




23500





Resultat




-15073





BALANSE




Konto Selbu spb. 1.1.19




88178

Bevegelse konto




-15073

Saldo konto 31.12.19




73105





Beholdning




73105

Egenkapital




Beholdning 2018




88178

Resultat 2019




-15073

Egenkapital




73105

Selbu 07.06.2020




Votering: Framlagt regnskap godkjennes, Enst.



Sak6 —Behandleforslagog saker

Det er ingen forslag og saker til behandling på årsmøtet.




Sak7 —Budsjett




INNTEKTER

Budsjett 2020




Kompensasjon mva 1000




Tilskudd Selbu Kommune 5000




SUM 6000




UTGIFTER




Annonser




3000

Temakveld




2000

Honorar




8000

Materiell




3000

Idrettens hederspris




5000

SUM




21000

UNDERSKUDD 15000




Underskudd dekkes inn av egenkapital, se regnskap.

Votering: Budsjett for 2020 godkjennes, Enst.

L Sak 8 - Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre fremlegges.

Pga. manglende leder vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte 26.08.20.

Medlemmer

Nestleder: Bjørn Fagervold Selbu IL 1 år



Styremedlem: Unni Aftret Selbu IL Ski 1 år

Styremedlem: Joakim A Rolseth øverbygda IL 2 år —gjenvalg

Styremedlem: Gunnveig Flakne Stene Selbustrand IL 2 år - gjenvalg

Styremedlem: Margrethe Storhaug Selbu Ballklubb 2 år - NY

Styremedlem Hege Sletvold Allidrettskontakt 2 år - NY

Varamedlemmer




Mona Fremstad




Selbu Taekwondo klubb 2 år —NY

Votering: Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer vedtas, Enst.

Styrets innstilling til ny valgkomite:

Torgeir Sundal 1 år

Lena Slind 1 år

Arnt Otnes —vara

Votering: Styrets innstilling til ny valgkomite med forbehold om en avklaring vedrørende antall år for

varamedlem Arnt Otnes og antall medlemmer vedtas, Enst.

Revisorer

Helge Eide 2 år —gjenvalg

Inge Tore Langseth 1 år

Votering: Valgkomiteens forslag til revisorer vedtas, Enst.

Underskrift:

o Hadtaii  ;,6_-f


