
   

 

 

 

 

     

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR  2015  
KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI  
 

Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun  Fagerli, Turid  

      Gjertsås, Mads Håvard Fagerstrand, Tore Solstad, Siw-Ellinor Aagård, Ottar  

      Bergli, Leo Grubbmo, Per Jan Eide, Nils Vidar Bratlandsmo og  Madelene  

      Odelberg. 

 

Dersom ikke annet fremgår av protokollen, var vedtakene enstemmig.  Følgende saker 

ble behandlet: 

 

Sak 01.   Godkjenning av stemmeberettigede. 

 

         Vedtak: 

   

         13 stemmeberettigede ble godkjent. 

 

Sak 02.   Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

        Vedtak: 

        Innkallingen og saklisten ble godkjent. 

 

Sak 03.   Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen. 

 

         Valgt ble: 

         Møteleder: Hans Petter Gjertsås 

         Referent:     Kjell Schive 

        Mads Håvard Fagerstrand og Madelene Odelberg ble valgt til å undertegne    

         protokollen. 

 

      Alle årsberetninger, regnskap, handlingsplaner og budsjett ble gjennomgått     

                 og kommentert i møtet. 

 

Sak 04.  Hovedlagets årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett. 

 

a. Årsberetning for 2014. 

 

Vedtak: 

Hovedlagets årsberetning for 2013 ble godkjent med følgende endringer: 

- Resultatbonus fra Lierne kommune korrigeres fra kr. 117.500 til  

kr. 94.500. 

- Årets underskudd korrigeres fra kr. 5.000 til kr. 15.560. 

- Tilleggsforslag fra Per Jan Eide om aktiviteten i turmarsjgruppa tas 

inn i hovedlagets årsmelding. 

  



   

 

 

 

 

     

a.      Regnskap for 2014. 

 

Samlet regnskap for hovedlaget, barneidrett/trim og friidrett viser et 

underskudd på kr. 15.560,74. 

Ottar Bergli gikk gjennom revisjonsberetningen.  Revisjonsberetningen 

pekte spesielt på at laget bør tilstrebe bedre kontroll med salg og bedre 

dokumentasjon i form av regnskapsbilag.  Regnskapet viser feil 

resultatbonus fra Lierne kommune.  Feilen har ingen resultatvirkning for 

hovedlaget.  Noen spørsmål og anmerkninger fra revisor ble besvart av 

kasserer. 

 

Vedtak: 

Hovedlagets regnskap og samlet regnskap for hovedlaget, 

barneidrett/trim og friidrett ble godkjent. 

 

Det må føres egne byggeregnskap både for sprintløype og lysløype. 

 

b.          Handlingsplan for 2015. 

 

      Vedtak: 

      Hovedlagets handlingsplan ble godkjent med mindre endringer. 

 

c.       Budsjett for 2015. 

 

      Vedtak: 

      Hovedlagets budsjett ble godkjent. 

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette av inntil kr. 20.000 til kasserer/kjøp      

av tjenester. Konto 7775 Uforutsette utgifter reduseres tilsvarende. 

 

Sak 05.   Lierne Fotball, årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett. 

  

a.      Årsberetning for 2014. 

 

                 Vedtak: 

                 Årsberetningen for Lierne Fotball ble godkjent. 

 

b.      Regnskap for 2014. 

 

     Regnskapet ble lagt frem med revisjonsberetning uten merknader. 

 

                 Vedtak: 

                 Regnskapet for Lierne Fotball ble godkjent. 

 

c.      Handlingsplan for 2015. 

 

     Vedtak: 

     Handlingsplanen for Lierne Fotball ble godkjent. 



   

 

 

 

 

     

 

d.   Budsjett for 2015. 

 

              Vedtak: 

              Budsjettet for Lierne Fotball ble godkjent. 

 

Sak 06.   Barneidrett/trim, årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett. 

 

a. Årsberetning for 2014. 

 

Vedtak: 

Årsberetningen for barneidrett/trim ble godkjent.  

 

b. Regnskap for 2014. 

 

Vedtak: 

Regnskapet for barneidrett/trim ble godkjent. 

 

c.  Handlingsplan for 2015. 

 

Vedtak: 

Handlingsplanen ble godkjent.  

 

d.  Budsjett for 2015. 

 

Vedtak: 

Budsjettet for barneidrett/trim ble godkjent. 

 

Sak 07.   Lierne Friidrett, årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett. 

 

a. Årsberetning for 2014. 

 

         Vedtak: 

                Årsberetningen for Lierne Friidrett ble godkjent med følgende endringer: 

     Siste setning i avsnittet «Annen representasjon» må strykes. 

     Årsmeldingen bør inneholde en formulering om at friidrett har ansvar for    

      orienteringssporten. 

 

b. Regnskap for 2014. 

 

Vedtak: 

Regnskapet for Lierne Friidrett ble godkjent. 

Årsmøtet bemerket at ca. 90 % av gruppas kostnader går til kontingenter til 

kretsen og ber styret vurdere dette opp mot gruppas aktivitetsnivå. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

     

 

 

c.  Handlingsplan for 2015: 

 

 Vedtak: 

 Handlingsplanen for Lierne Friidrett ble godkjent med følgende merknader: 

      Orientering må innarbeides i handlingsplanen. 

  

d.  Budsjett for 2015. 

 

 Vedtak: 

 Budsjettet for Lierne Friidrett ble godkjent. 

 

Sak 8.     Valg. 

 

     Valgkomiteens leder Siw-Ellinor Aagård la frem valgkomiteens forslag.  

     Dersom ikke annet fremgår av protokollen, var valgene enstemmig. 

 

a. Hovedstyret. 

  

Hans Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive og Tore Solstad hadde frasagt 

seg gjenvalg som henholdsvis leder, kasserer, sekretær og styremedlem. Hans 

Petter Gjertsås stilte seg til disposisjon som styremedlem. 

 

Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidat til ledervervet. 

 

Valgt ble: 

Hans-Petter Gjertsås som nestleder for 1 år. 

Merete Gjertsås som sekretær for 2 år. 

Mads Håvard Fagerstrand som kasserer for 2 år 

Jørn Ove Totland som 2. varamedlem for 1 år. 

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne ny leder i samarbeid med valgkomiteen. 

Neste styremøte, den 11. mars 2015 kl. 18.00, gis fullmakt som ekstraordinært 

årsmøte for valg av leder. 

Nestleder fungerer som leder inntil ny leder er valgt. 

I samme periode rykker 1. varamedlem inn som fast medlem av styret. 

 

Styret har etter dette slik sammensetning: 

 

Hans Petter Gjertsås, nestleder og fungerende styreleder. 

Mads Håvard Fagerstrand, kasserer og leder barneidrett. 

Merete Gjertsås, sekretær. 

Madelene Odelberg, leder fotball. 

Jonny Brissach, leder friidrett. 

Turid Gjertsås, leder volleyball 

Morten Elvseth, leder ski 

Anna-Brita Gåsbakk, 1. varamedlem og fungerende medlem. 



   

 

 

 

 

     

 

 

     b.    Lierne Fotball. 

 

Valgt ble: 

  Madelene Odelberg som leder for 1 år. 

    Madelene Odelberg som medlem for 2 år. 

Ørjan Sundvik som medlem for 1 år. 

Rolf Ole Opsal som 2. varamedlem for 2 år. 

Kristel Stuenes som leder for juniorkomiteen for 2 år. 

 

Styret for fotballgruppa gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg på ett    

   styremedlem. 

 

c.  Barneidrett/trim. 

 

Valgt ble: 

Mads Håvard Fagerstrand som leder for 1 år. 

Elin Gjertsås som medlem for 2 år. 

 

d. Lierne Friidrett. 

 

      Valgt ble: 

             Jonny Brissach som leder for 1 år. 

             Even Kvemo som medlem for 2 år. 

 

e. Kleskomite. 

 

Valgt ble: 

Anny Grubbmo som leder for 1 år. 

Bernt Ivar Elvseth som medlem for 1 år. 

 

 

f. Valgkomite for årsmøtet i 2016. 

 

Valgt ble: 

Siw-Ellinor Aagård som leder for 1 år. 

Tore Solstad som medlem for 2 år. 

 

g.  Nominering til styret i Flyktningerennet SA. 

 

Disse ble nominert: 

Eva Westum Kveli som leder for 1 år. 

Terje Homo som medlem for 2 år. 

 

I henhold til tidligere årsmøtevedtak skal Lierne IL’s styreleder 

representere Lierne IL i årsmøtet med nestleder som vararepresentant. 

 



   

 

 

 

 

     

 

h. Nominering til styret i Lierne Frivilligsentral. 

 

Disse ble nominert: 

Hans Petter Gjertsås som varamedlem for 2 år. 

 

I henhold til tidligere årsmøtevedtak skal Lierne IL’s styreleder 

representere Lierne IL i årsmøtet med nestleder som vararepresentant. 

 

i. Valg av revisorer. 

 

Valgt ble: 

Ottar Bergli for 2 år. 

Even Emil Haugreid for 2 år. 

 

Sak 9.     Fastsetting av kontingenter for 2015. 

 

     Vedtak: 

     Medlemskontingentene for 2015 fastsettes til: 

  Barn  kr.   50,- 

  Voksne             kr. 100,- 

  Familier kr. 250,- 

 

Sak 10.   TEMASAK:  Hvilke aktivitetstilbud skal Lierne IL tilby? 

 

Det er ønskelig med flere aktivitetstilbud i sommerhalvåret for de som ikke ønsker å 

spille fotball.  Ny sandvolleyballbane på Stortangen, handlingsplanen for friidrett og 

nye orienteringskart gir muligheter for gode aktivitetstilbud.  Det er også ønskelig 

med flere aktivitetstilbud i forkant av Flyktningerittet for å øke aktivitetsnivået. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet ber styret om å arbeide videre med disse aktivitetstilbudene. 

 

Sak 11.   Eventuelle orienteringer. 

 

     Ingen spesielle saker. 

 

Sak 12.  Utdeling av innsatspokal for 2014. 

 

Styreleder Hans Petter Gjertsås informerte om at styret hadde besluttet å tildele   

innsatspokalen for 2014 til Tor Birger Østnor for mangeårig innsats og engasjement 

for skiidretten i Lierne.  

 

Lierne Idrettslags innsatspris består av en vandrepokal og en gave som vinneren får 

til odel og eie. 

 

 

  



   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Styreleder Hans-Petter Gjertsås takket til slutt styret og medlemmene for samarbeidet og 

innsatsen i 2014.  

 

  

Møtet hevet kl. 22.50. 

 

 

 

 

 

Nordli, den 11. februar 2015 

 

 

 

______________________________          _____________________________ 

Madelene Odelberg                                       Mads Håvard Fagerstrand 

 

 

 

 

______________________________          _____________________________ 

Hans Petter Gjertsås                                       Kjell Schive 

Møteleder                                                      (ref.) 

 

 

 

 

  


