Årsmøte i Raumnes & Årnes IL
Torsdag 26. mars 2015
på Runni Ungdomsskole.
Saksliste:

1.

Åpning/konstituering






Registrering av tilstedeværende
Godkjenning av innkalling/saksliste
Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av to årsmøtedeltagere til å skrive under protokollen

2.

Årsmelding 2014

3.

Regnskap 2014

4.

Fastsettelse av kontingent

5.

Budsjett 2015

6.

Bestemme lagets organisasjon

7.

Hoppgruppa

8.

Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen

9.

Utvikling av Årnes stadion

10.

Valg

Sak 2

Årsmelding 2014
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2014.

Sak 3

Regnskap 2014
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet for 2014 og tar revisorberetningen
til etterretning.

Sak 4

Kontingent
Forslag til vedtak:
Kontingenten for voksne og barn beholdes på 2014 nivå med kr 250,- pr år.
Kontingenten for livsvarige medlemmer opprettholdes med minimum kr 5.000,-.

Sak 5

Budsjett 2015
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015.

Sak 6

Organisasjon
Forslag til vedtak:
Vedtektenes beskrevne organisasjon opprettholdes

Sak 7

Hoppgruppa
Da det ikke er noen aktive utøvere eller et aktivt styre igjen i hoppgruppa.
Hovedstyret foreslår at denne gruppen settes under administrasjon av hovedstyre
inntil det er mulig å gjenoppta aktiviteten i gruppa.
Forslag til vedtak:
Hoppgruppa settes under administrasjon av hovedstyret inntil det er mulig å
gjenoppta aktiviteten i gruppa.

Sak 8

Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen
R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R & Å
Idrettslag har ikke økonomi, tid eller gjennomføringskapasitet til å realisere dette
prosjektet med de rammebetingelser som foreligger pr. i dag. Styret i R & Å
Idrettslag innstiller derfor på at R & Å Idrettslag utvikler Årnes Stadion for å dekke
idrettslagets behov for anlegg de nærmeste årene.
Forslag til vedtak:
R&Å IL ønsker ikke å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen, men vil utvikle Årnes
Stadion slik at det dekker idrettslagets behov.

Sak 9

Utvikling av Årnes Stadion
Styret i R&Å IL har utredet de ulike muligheter for å utvikle Årnes Stadion, slik at
denne kan dekke idrettslagets behov. Styret har konkludert med at bygging av en
hall som inneholder kafeteria, garderober, håndballbane, basketballbane
aktivitetssoner, administrasjonsområde og lagerlokaler vil dekke de behov R&Å IL
har. Prosjektet kan realiseres innenfor de fremlagte økonomiske rammer og
finansieringsplan uten å lamme idrettslaget egen økonomi. Styret foreslår derfor at
det etableres en prosjektgruppe som skal bringe prosjektet frem til kravet for
idrettsfunksjonell godkjenning, samt fremme for tiltakshaver prosjektet klart for en
kommunal søknad om igangsettelsestillatelse og gjennomføring av prosjektet.
Forslag til Vedtak:
Årsmøtet godkjenner at styret etablerer en prosjektgruppe for tiltaket innenfor de
rammer som er fremlagt i saken.

Sak 10 Valg

