
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I  

HAKADAL IDRETTSLAG  

AVHOLDT 16. MARS 2004 KLOKKEN 19:00 I KLUBBHUSET PÅ ELVETANGEN 

 

 

 

ANTALL FREMMØTTE 22 STK 

 

 

Styret har foreslått følgende dagsorden: 
 
1. Konstituering 
2. Årsmeldinger 
3. Regnskap 
4. Medlemskontingent 
5. Innkomne saker 

5.1 Utbygging fase 2 av lysløypa 
5.2 Æresmedlem 
5.3 Endring i Lov ang behandling av gruppenes årsberetning og regnskap 

6. Budsjett 
7. Valg 
 
 
 
SAK 1. KONSTITUERING 

Leder Geir Glømmi ønsker velkommen 
 
Leder fremsatte følgende forslag 
Ordstyrer: Borger Larsen 
Referent: May Britt Harstad 
Undertegning protokoll: Erik Sande og Mari Bjerke 
Tellekorps: Paal Syr 
 
Vedtak: 

Alle forslag enstemmig valgt 
Ingen merknader til innkallelsen 
Årsmøte ble derved lovlig satt. 
 
 
SAK 2 ÅRSMELDING 

Hovedstyret hadde inkludert en kort oppsummering av gruppenes aktivitet i sin 
årsmelding. Ellers forelå gruppenes årsmeldinger som vedlegg til hovedstyrets. 
 
Vedtak:  
Årsmeldingen enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 



SAK 2 REGNSKAP OG BALANSE 

Hovedstyrets kasserer, Borger Larsen, presiserte at årets regnskap er for 15 mnd 
– pga det nye regnskapsåret. En minner også om at strømprisene har steget 
vesentlig samt at HIL har hatt en diskusjon med Nittedal Kommune vedr 
vannforbruk. Denne posten er stor i årets regnskap. 
 
Gruppenes regnskap med unntak av Fotballgruppa, som ikke er levert ennå, og 
Alpingruppa  er revidert. Alpingruppa’s regnskap er ikke godkjent  fordi revisor 
ønsker en nærmere spesifisering av 2 bilag – dette er pr d.d. levert revisor. 
 
Vedtak:  

Regnskapene ble vedtatt med forbehold om at Alpingruppa og Fotballgruppa får 
godkjent sine regnskap av revisor. 
 
 
SAK 4 MEDLEMSKONTINGENT 

Styret foreslår uendrede satser 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 
SAK 5 INNKOMNE SAKER 

5.1 UTBYGGING FASE 2 I LYSLØYPA 

Kasserer oppfordrer til varsomhet ved pengebruk og minner om at vi 
har lite inntekter utenom de tilskudd vi får. HIL har et underskudd i år 
og det er ingen ønsket situasjon.  
Alpingruppa informerte også kort om de planer de har i samarbeid med 
Varingskollen Skisenter om treningstrasse og klubbhus, gjerne i 
samarbeid med langrennsgruppa. De ønsker også på nåværende 
tidspunkt å melde sin” interesse”  for  en spillemiddelsøknad. 
Alpingruppa oppfordres av årsmøte til å lage en rapport inkludert  et 
kostnadsoverslag på sine planer.  
Hovedstyret presiserer at de ønsker dette inn i lagets handlingsplan. 
 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt at HIL starter fase 2 i lysløypa. 
 

5.2 ÆRESMEDLEM 

Det er med stolthet at årets årsmøte hedrer Paal Syr med HIL’s 
æresmedlemskap for hans lange og aktive  engasjement i HIL’s arbeid. 
Vervene har vært mange i løpet av årene, innsatsen og engasjementet 
stort og ikke minst de siste årene som Veterangruppas leder.  
Æresmedlemsnålen ble festet av lagets leder, Geir Glømmi. 

 
5.3 ENDRING I HIL’S LOVER 

En av årsmøtets oppgaver er å behandle gruppenes årsmelding og 
regnskap. Disse blir  jo også behandlet og vedtatt på de enkelte 
gruppers årsmøte. Styret mener derfor at dette er tilstrekkelig, og 
foreslår at disse ikke behandles på hovedlagets årsmøte. 
Følgende lovtekst foreslås endret: 



§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER 
  Årsmøte skal: 

1. Behandle lagets – og så strykes og gruppenes – årsmelding. 
2. Behandle lagets – og så strykes og gruppenes – regnskap i 
revidert stand. 

Ny lovtekst vil da bli 
Årsmøte skal 
1. Behandle lagets årsmelding. 
2. Behandle lagets regnskap 
11. Behandle styrets innstilling til gruppenes regnskaper og 
årsmeldinger 
 
Resterende lovtekst er uendret i § 12 

 
Vedtak: 

Endringen i lovteksten formuleres av hovedstyret og sendes idrettskretsen for 
godkjenning.  

 
 
 SAK 6 BUDSJETT 

   
 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt uten kommentarer 
 
 
 SAK 7 VALG 

 Leder  Geir Glømmi  ikke på valg (2005) 
Nestleder Reidun Mysager på valg 
Kasserer Borger Larsen på valg 
Sekretær May Britt Harstad ikke på valg (2005) 
Idrettskoor Bodil Moss  ikke på valg (2005) 
Revisor Knut Jakkelen på valg 
 
Valgkomiteens forslag: 
Nestleder Olav Ramskeid for 2 år 
Kasserer Trine Gullberg for 2 år 
Revisor Knut Jakhelln for 1 år 
 
Ny valgkomité: 
Per Bjørn Lothrington 
Reidun Mysager 
May Britt Harstad 
 
Vedtak: 

Enstemmig valg 
 
 
 
 
 



 
 

Årsmøtet ble hevet kl 20:50 
 

Hakadal 16. mars 2004  
 

 
______________________    ____________________ 
        Erik Sande       Mari Bjerke 
 
 

_____________________________ 
May Britt Harstad 

 
 
 


