
 

 
 
 
Årsmøteprotokoll Froland Idrettslag 17.03.21 

 
 
Dato: 17.03.21 
Tid: kl 18.00 
Sted: på Teams og deler av styret var på klubbhuset. 
Tilstede/pålogget: 29 stk 
Stemmeberettige: 27 stk. 
 

 
1. Leder i Froland IL åpner årsmøtet på teams. Alle får opplysninger som gjelder for 

årsmøtet på Teams ved å rekke opp handa for å si noe, samt ha på mikrofon og 
kamera på når man har taletid. Når saker skal stemmes over så gjøres dette i chatten. 
Dersom avstemning skal foregå anonymt så vil det bli brukt «forms». 
 

2. Dirigent: Jens Martin Reiersølmoen. 
 Referent: Lene Koveland Løvlie.  
 Tellekorps: Camilla Neset Lysvoll og Christian Rørvik. 
 Protokollunderskrivere: Anne Marte Koveland og Staale Eriksen. 
 

3. Saksliste.  Innkallingen er sendt ut på facebook og nettsiden vår. Godkjent.  
 

4. Årsmelding fra hovedstyret i Froland IL - godkjent. 
 
Følgende grupper har levert inn papirer og disse er godkjent.  
 
Fotball:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre 
Håndball:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre.  
Svømme:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 
Barneidrett: årsmelding, regnskap, budsjett. (en ikke fungerende gruppe pr nyttår, se egen 

sak.) 
Gauperå 
Løypelag: årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre.  
Orientering:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 
Volleyball:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 
Hopp og skileik : årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 
Turn:   årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 
Skiskyting:  årsmelding, regnskap, rev regnskap, budsjett, valgkomite og nytt styre. 



 
 
5.  Hovedstyrets regnskap og budsjett – godkjent. 
 
6.  Kontingent - Godkjent.  
 Iflg regelverket fra NIF må alle medlemmer betale medlemskontigent til idrettslaget.  

Dette gjøres gjennom «min idrett» 
  

Kr 150,- pr person under 17 år. 
Kr 200,- pr person det året de fyller 17 år. 
 

7.  Innkomne saker.  
 1.  - Navnendring fra barneidrett til idrettskole.  

-Enstemmig vedtatt.  
 

 2. - Rehabilitering av 11-er kunstgress. 
    

Forslag fra styret til vedtak: 

Årsmøtet i Froland IL godkjenner at det opptas et avdragsfritt lån på inntil kr. 1.420.000 i fire 

år for å forskuttere egenkapital til å skifte dekke på kunstgressbanen 11-er på Kringla, 

forutsatt at Froland kommunestyre garanterer for lånet, og innløser det i år fem, samt at det 

er oppnådd ekstern finansiering til dekning av årlige renter gjennom avtaler med 

næringslivet.  

- Enstemmig vedtatt 

 
8. Organisasjonsplan. Godkjent. 
  

A:  Nils Bjørn Olsbu er kommet inn som medlem av kriseteamet i Froland IL. 
B: Vi har lagt inn et punkt vedr rasisme: 

Viktige prinsipper for å bekjempe rasisme: 

- Idretten skal ALLTID reagere på rasisme. 
- Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer 

rasisme.  
- Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller 

diskriminerende.  
- Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig. 
- Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av 

saken ikke fører til unødvendig påkjenning. 
- Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme opplever 

trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse. 
- Norsk idrett står sammen når vi sier stopp til rasisme, kjønnshets, homohets og 

alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vært klare standpunkt har 
vi laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett ligger. #STOPP 
(idrettsforbundet.no) 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/?fbclid=IwAR2WDphy5txUYrdmT8KTtaGLaV0i43icvTHg9LseDZKLZ49AswoQ1SLm82c
https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/?fbclid=IwAR2WDphy5txUYrdmT8KTtaGLaV0i43icvTHg9LseDZKLZ49AswoQ1SLm82c


  
 

9.  Utmerkelser:  
Kl 1830 blir skiskytterdronninga fra Froland, Marte Olsbu Røiseland med på Teams direkte fra 
Østersund.  Hun blir i kveld utnevnt som æresmedlem i Froland IL og får utdelt diplom og 
blomster fra Froland IL.  

 

 

10.       Valg. 

Valgkomitèens innstilling til nytt styre i Froland IL 2021. 

 

Leder:  Jens Martin Reiersølmoen   valgt for 1 år (2022) 

Nestleder: Hege Berntsen                                      valgt for 2 år (2023) 

Kasserer: Tom Arild Dalen                                  ikke på valg (2022) 

Sekretær: Lene Koveland Løvlie                           valgt for 2 år  (2023) 

Styremedlem: Camilla Neset Lysvoll                            valgt for 2 år (2023)           

Styremedlem/ 

ungdomsrepr: Christian Rørvik   ikke på valg (2022) 

Varamedlem: Hilde Isaksen                                          valgt for 2 år  (2023) 

 

Revisor: 

Torstein Nygård                                                             valgt for 1 år 

Lidia Haile Abraham                                                        valgt for 1 år 

 

Idrettsråd: Torstein Nygård                                          valgt for 1 år 

 

Kontrollutvalg: Torstein Nygård, Lidia Haile Abraham og varamedlem Jarle Nyli.  Valgt for 1 år 

 

Valgkomité: 

Leder:  Fredrik Grønli                               valgt for 1 år (2022) 

Medlem: Kai Erik Lysvoll                                  valgt for 1 år (2022) 

                         Britta Schopp                                         valgt for 2 år (2023) 

Varamedlem: Ragnhild Messel                                    valgt for 1 år (2022) 



 

 

 

 

Leder Jens Martin Reiersølmoen takker for tilliten i år igjen og takker alle medlemmer i 
Froland IL for en super innsats, tålmodighet og samarbeid i disse koronatider. Han opplyser 
også at alle æresmedlemmene fikk i år tilkjørt blomster til hjemmet deres pga Covid-19. 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl 20.10  
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Lene Koveland Løvlie, referent 
 
    
 
 
    Protokollunderskrivere 
 
 
 
----------------------------------------                                                    --------------------------------------------- 
  
Anne Marte Koveland       Staale Eriksen 

 

 


