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PROTOKOLL  FRA HALVÅRSMØTE I  LIERNE IL ONSDAG 12. JUNI 
2013 KL. 19.00 PÅ LISSALEN I SAMFUNNSHUSET I NORDLI 

 

Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Anita Lillemark Lundgren, Merethe Gjertsås, Ole Harald 

Kveli, Turid Solum Gjertsås, Morten Elvseth, Leo Grubbmo, Per Jan Eide 

 og Kjell Schive. 

 

Styreleder ønsket velkommen til møtet. 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Vedtakene er enstemmig med mindre det er angitt i protokollen. 

 

       Sak 1. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å skrive under 

protokollen.    
  

  Vedtak: 

 

  Siw-Ellinor Aagård ble valgt til dirigent. 

  Kjell Schive ble valgt til sekretær. 

Anita Lillemark Lundgren og Leo Grubbmo ble valgt til å skrive under 

protokollen. 

 

       Sak 2. Godkjenning av stemmeberettigede. 

 

  Vedtak: 

 

  Alle de møtende ble godkjent som stemmeberettigede. 

 

       Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

  Vedtak: 

 

  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

       Sak 4. Årsmelding for Lierne Volleyball for sesongen 2012/2013. 

 

Årsmeldingen ble referert.  Det er ønskelig at antall deltakere tas inn i 

kommende årsmeldinger.  Lierne Volleyball har gitt uttrykk for sitt ønske om 

naturgress rundt sandvolleyballbanen på Stortangen.  Dette er meddelt Lierne 
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Kommune som har tatt inn dette ønsket i saksfremlegget til kommunestyret den 

19. juni 2013. 

 

Vedtak: 

 

Årsmeldingen for Lierne Volleyball for sesongen 2012/2013 ble godkjent. 

 

       Sak 5. Regnskap for Lierne Volleyball for perioden 1.6.2012 til 31.5.2013. 

 

  Regnskapet viser et overskudd på kr. 4.339,83 og en egenkapital på  

kr. 108.946,38.  Til gode bonuser fra Lierne kommune på kr. 53.000,- er ikke 

tatt inn i regnskapet.  Revisjonsberetningen ble referert. 

 

Vedtak: 

 

Regnskapet for Lierne Volleyball for perioden 1.6.2012 til 31.5.2013 og 

revisjonsberetningen ble godkjent. 

 

Lierne Volleyball anmodes om å vurdere en omlegging av regnskapsperioden 

til kalenderår. 

 

       Sak 6. Handlingsplan for Lierne Volleyball for sesongen 2013/2014. 

 

  Handlingsplanen ble gjennomgått. 

 

  Vedtak: 

 

Handlingsplanen for Lierne Volleyball for sesongen 2013/2014 ble tatt til 

etterretning. 

 

       Sak 7. Budsjett for Lierne Volleyball for perioden 1.6.2013 til 31.5.2014. 

 

  I forhold til det foreslåtte budsjettet endres inntekter og utgifter slik: 

   Bonuser fra Lierne Kommune økes med kr. 23.000,- til kr. 53.000,-. 

   Påmeldingsavgifter region økes med kr. 8.000,- til kr. 40.000,-. 

   Halleie økes med kr. 5.000,- til kr. 25.000,-. 

   Lagslisenser U11 og U13 økes med kr. 5.000,- til kr. 10.000,-. 

   Kurs økes med kr. 5.000,- til kr. 10.000,-. 

  Etter dette balanserer budsjettet med kr. 198.000,-. 

 

  Vedtak: 

 

Budsjettet for Lierne Volleyball for perioden 1.6.2013 til 31.5.2014 som 

balanserer med kr. 198.000,- tas til etterretning. 

 

Lierne Volleyball anmodes om å omarbeide budsjettet slik at det blir bedre i 

samsvar med gjeldende kontoplan. 
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       Sak 8. Årsmelding for Lierne Ski for sesongen 2013/2014. 

 

  Årsmeldingen ble referert.  

Det er ønskelig at en oversikt over antall deltakere tas inn i kommende 

årsmeldinger. 

Møteleder informerte om at Laila Kveli og Ole Jørgen Bruvoll var spesielt 

invitert til halvårsmøtet for å motta en oppmerksomhet for fremragende 

resultater i sesongen 2012/2013.  De hadde imidlertid ikke mulighet for å være 

til stede, og oppmerksomhetene vil bli overrakt ved en senere anledning. 

 

Vedtak: 

 

Årsmeldingen for Lierne Ski for sesongen 2012/2013 ble godkjent. 

 

       Sak 9. Regnskap for Lierne Ski for perioden 1.6.2012 til 31.5.2013. 

 

  Regnskapet viser et overskudd på kr. 32.768,20 og en egenkapital på  

kr. 183.024,24.  Til gode bonuser fra Lierne kommune på kr. 26.000,- er ikke 

tatt inn i regnskapet og innarbeides i budsjettet for kommende sesong.  

Revisjonsberetningen ble referert. 

 

Vedtak: 

 

Regnskapet for Lierne Ski for perioden 1.6.2012 til 31.5.2013 og 

revisjonsberetningen ble godkjent. 

 

Lierne Ski anmodes om å vurdere en omlegging av regnskapsperioden til 

kalenderår. 

 

       Sak 10. Handlingsplan for Lierne Ski for sesongen 2013/2014. 

 

  Handlingsplanen ble gjennomgått. 

 

  Vedtak: 

 

Handlingsplanen for Lierne Ski for sesongen 2013/2014 ble tatt til etterretning. 

 

        

        Sak 11. Budsjett for Lierne Ski for perioden 1.6.2013 til 31.5.2014. 

 

  Budsjettet, som balanserer med kr. 301.000,-, ble gjennomgått. 

 

  Vedtak: 

 

Budsjettet for Lierne Ski for perioden 1.6.2013 til 31.5.2014 som balanserer 

med kr. 301.000,- tas til etterretning. 
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Lierne Ski anmodes om å omarbeide budsjettet slik at det blir bedre i samsvar 

med gjeldende kontoplan. 

 

       Sak 12. Årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett for Lierne Skiskyting. 

 

Lierne Skiskyting har bare vært i virksomhet i kort tid og vil fra 1. juni 2013 bli 

lagt inn under Lierne Ski på samme måte som aktivitetsgruppen.  Regnskapet 

for perioden 1.1.2012 til 31.12 2012 viser et overskudd på kr. 17.793,34.   

Pr. 1.1.2013 hadde Lierne Skiskyting et disponibelt beløp på kr. 38.458,76 og 

pr. 1.6.2013 på kr. 36.240,76.  Det ble redegjort for bevegelsene i perioden 

1.1.2013 til 1.6.2013 på kr. 2.218,- som gjelder påmeldingsavgifter og 

bankgebyrer. 

 

Budsjettet for 2013 økes med kr. 5.000,- på grunn av bonus fra Lierne 

Kommune.  Kostnadssiden økes tilsvarende ved at beløpet disponeres til 

refusjon til utøverne. 

 

Vedtak: 

 

Årsmeldingen og regnskapet for Lierne Skiskyting for perioden 1.1.2012 til 

31.12.2012 ble godkjent. 

 

Fra 1.6.2013 innarbeides handlingsplaner og budsjett samt balansen i Lierne 

Ski. 

 

       Sak 13. Valg Lierne Volleyball. 

 

  Vedtak: 

 

  Bjarne Arvasli ble valgt som styremedlem for 2 år. 

  Tone Gåsbakk ble valgt som styremedlem for 2 år. 

  Turid Gjertsås ble valgt som styremedlem for 1 år. 

  Kristin Myhrvold ble valgt som ungdomsrepresentant for 2 år 

  Anders Gåsbakk ble valgt som varamedlem for 2 år. 

 

Halvårsmøtet anmoder Lirene Volleyball om å konstituere seg selv med leder 

og kasserer. 

 

       Sak 14. Valg Lierne Ski. 

 

Ole Harald Kveli og Tor Birger Østnor var ikke på valg til styret.  Begge har en 

gjenværende funksjonstid på 1 år.  Gunnar Elvseth var ikke på valg til styret i 

aktivitetsgruppen.  Han har en gjenværende funksjonstid på 1 år. 

 

  Vedtak: 

 

  Leo Grubbmo ble valgt som styremedlem for 2 år og som leder for 1 år. 

  Kristel Stuenes ble valgt som styremedlem for 2 år. 
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  Bent Martinsen ble valgt som varamedlem for 2 år 

 

  Aktivitetsgruppe Nordli: 

 

  Bente Estil ble valgt som styremedlem og leder for 2 år. 

  Lars Jørgen Larsen ble valgt som styremedlem for 2 år. 

  Even Kvemo ble valgt som styremedlem for 2 år. 

 

 

 

 

 

 

        Nordli, 12. juni 2013 

 

 

 

 

 

        Anita Lillemark Lundgren                                       Leo Grubbmo 

 

 

 

 

 

        Siw-Ellinor Aagård                  Kjell Schive 

        Møteleder            (ref.) 


