PROTOKOLL KONNERUD IL, O-GRUPPA, GRUPPEMØTE 18. MARS 2019

KLUBBHUSET, KONNERUD, KL. 20.00

1. Åpning og konstituering - godkjenning av fremmøtte medlemmer
Totalt 7 frammøtte medlemmer. Frammøtte medlemmer ble godkjent og møtet åpnet.

2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Saksliste ble lest opp. Deretter ble møteinnkalling og saksliste godkjent. Innkalling til
gruppemøtet ble på forhånd kunngjort gjennom e-mail til medlemmene, 20. februar
2019, samt på o-gruppas hjemmeside og Facebook-gruppe.

3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
Møteleder ble Hans Jørgen Krogstie, og Tove Heimdal ble bedt om å skrive referat.
Svein Achenhausen og Trond Cato Martinsen ble valgt til å underskrive protokoll.

4. Årsrapport
Styrets betraktninger og resten av årsrapporten gjennomgått, og hovedpunkter trukket
fram. Årsrapporten ble godkjent av gruppemøtet.

5. Regnskap
Hovedpostene i regnskapet ble oppsummert. Det skal legges til et par forklarende
fotnoter, samt rettes opp et par fortegn. Det ble konkludert med at det er en sunn
økonomi, med kontroll i alle ledd. Regnskapet ble godkjent.

6. Budsjett

Budsjettforslaget ble gjennomgått. Det skal legges til et par fotnoter, samt rettes opp
et par fortegn. Det bygger på at de økonomiske retningslinjene ikke endres, og
aktivitetskontingenten er uendra. Budsjettet ble vedtatt.

7. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

8. Handlingsplan for 2019
Planen ble gjennomgått. Det gjøres noen mindre justeringer, ellers ble planen vedtatt.

9. Valg
I henhold til ny lovnorm for idrettslag, skal gruppestyrene velges på årsmøtet i
Konnerud IL. O-gruppa foreslår derfor kandidater til gruppestyret, og øvrige
utvalgsmedlemmer, som velges formelt på KIL’s årsmøte.
Hans Jørgen Krogstie fortsetter som leder, han er ikke på valg. Terje W. Pettersen
foreslås som styremedlem og leder rekruttutvalg. Trond Cato Martinsen, Håvard
Hågård og Tove Heimdal foreslås gjenvalgt som styremedlemmer og hhv leder TurO, leder teknisk utvalg og sekretær. Annemarie Ranvik og Isa Heggedal er ikke på
valg, og fortsetter som hhv. styremedlem og økonomiansvarlig, og nestleder og leder
treningsutvalg. Øvrige funksjoner er vist i årsmeldingen. Gruppemøtet var enig i
forslaget.

Gruppemøtet vedtok å gi styret fullmakt til å nominere kandidater til valgkomite, og
velge representanter til Buskerud Orienteringskrets sitt kretsting.
Styret oppfordres til å finne en person til Stolpe-jakt i tur-o-utvalget.
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