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Protokoll frå styremøte 
 

Protokoll frå styremøte i Falkeid Idrettslag 

 

Møtenummer:  9/2017/18 

Dato:     7.02.2018 

Klokka:   18-20 

Stad:    Troppene 

 

Til stede: Gro Sørensen, Bjørnar Måleng, Silje Gismarvik, Tom Inge Håland, 

Lillian Bakke, Einar Magne Storhaug og Mikael Benjamin Myklebust. 

 

Forfall: Anne Lise Waage, Stein Magnar Gjerde og Johanna Sharp 

 

Andre til stede:  

  
Falkeid IL sin Visjon: 

Falkeid IL skal vere eit idrettslag med eit idrettstilbod til alle som ønskjer det. I tillegg, skal 

vi vere ein viktig miljøfaktor med haldningsarbeidet Kompis.  

 

Sakliste 

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte 

 

Bakgrunn:  Protokoll frå møtet dato 17 januar 2018, vart sendt ut ved 

innkallinga med eit endringsforslag til sak 5 Medlemskontingent og 

Treningsavgift 2018. 

 

Vedtak: Protokollen godkjennast med dei endringane som framkom i møtet. 

 

 

Sak 2 Urevidert resultatregnskap 2017 

Det ureviderte resultatregnskapet vart redgjort for i korte trekk. 

 

Vedtak: Teke til etterretning.  
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Sak 3 Falkeidhallen AS 

Bakgrunn: For å informere medlemmer og samarbeidspartnerar om kva som 

skjer i 2018, så er 3D-bileter og skisser lagt på nettsida og FB-sida, og det er 

skrive om det og bileter av hallen både i Tysvær Bygdeblad og i H-avis. 

Vidare, foreslås det å kalle inn til informasjonsmøte med medlemmer og 

samarbeidspartnerar. Infomøtet vil innehalde ein detaljert presentasjon av hallen 

med fokus på kva leveranser som krevast av dei ulike faga. Hallkomitten med 

byggteknisk kompetanse vil vere vertsskap for infomøtet. Vi vil vidare 

presentere korleis regelverket ift tippemidler slår ut for klubben ift gåver og 

rabatter.  

FIL sine sponsorar vert også kalla inn til informasjonsmøte der dei får presentert 

kva hallen skal innehalde, og der dei kan få kome med innspel, spørsmål og få 

vere delaktige i prosessen. 

Vedtak: Informasjonsmøte om Falkeidhallen for medlemmer vert 6 mars kl. 

20-20.30. Informasjonsmøte om Falkeidhallen for samarbeidspartnerar vert 

onsdag 21 februar kl 19.00 på klubbhuset. 

 

Sak 4 Handlingsplan- Vurdering av måloppnåing for 2017 

Bakgrunn: Bjørnar har skrive ei vurdering, som vert sendt ut innan møtet. 

 

Vedtak: Bjørnar og Mikael drøftar dette og legg fram på neste møte, saman 

med forslag til handlingsplan for 2018. 

 

Sak 5 Saksliste til Årsmøtet 

Bakgrunn: Årsmøtedato er sett til 6 mars 2018, frå 18-20. Dette er annonsert 

på nettside og Faceboksida vår innan gjeldande fristar. Innspel til sakar 

adresserast DL, og dette vert teke stilling til dei endelege sakslista og 

saksdokumenta på neste styremøte.  

Dette er utkastet til sakslista til Årsmøtet: 
1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av stemmeberettigede 

2. Valg av møteleder og referent 
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   3. Godkjenning av innkalling og sakliste 

4. Valg av 2 personer til å signere protokoll 

5. Teoretisk brannøvelse (Vedlegg 1) 

6. Årsberetning 2017 (Vedlegg 2) 

7. Regnskap for 2017 i revidert stand (eget skriv) 

8. Behandle innkomne saker og forslag 

- Utmelding av symjeforbundet 

9. Organisasjonsplan for Falkeid IL (eige skriv) 

10. Medlemskontingent og Treningsavgift for 2019 (Vedlegg 3) 

11. Handlingsplan for 2018 (Vedlagg 4) 

12. Fullmaktsmatrise for 2018 (Vedlegg 5) 

13. Budsjett for 2018 (eget skriv) 

14. Valg (Vedlegg 6) 

 

 

Vedtak: Vi klargjer alle saksdokumenta til neste møte for å ta stilling til 

forslaga vi legg fram for årsmøtet. 

Når sakslista vert publisert på nettsida, informerer vi om at vi ønskjer papirfritt 

årsmøte. Dei som ønskjer papirkopi, kan bestille dette hjå dagleg leiar. 

 

Sak 6 Status verv i alle gruppestyrer 

Bakgrunn: Tom Inge orienterer kva verv som er dekka, og kvar vi pr. dags dato 

manglar folk. 

 

Tiltak: Vi jobbar vidare med dette, og har det klart til neste møte. 

 

Sak 7 Ny organisasjonsplan for Falkeid IL 

Bakgrunn: Bakgrunnen for dette forslaget, er at styret ønskjer å sikre samhald 

og god samhandling på tvers av gruppene våre. Etter å ha sjekka med 6 

tilsvarande fleiridrettslag som oss sjølve, her på Haugalandet, så syner det seg at 

det er slik alle er organisert, med at gruppe/utvalsleiarar utgjer medlemmane i 

hovudstyret. Dei daglege leiarane i referanseklubbane, fortel at det knyt 

idrettslaget saman og at det gjev gruppene betre forståing og innsyn i kvarandre 

sine aktivitetar. Intensjonen med dette er ikkje at det skal bli meirarbeid på leiar, 

men snarare kortare veg til vedtak i saker som må behandlast på 

hovudstyrenivå. Og så kan gruppemøter leggast til same dagane som 

mailto:post@falkeid-idrettslag.no
http://www.falkeid-idrettslag.no/


       
 FALKEID IDRETTSLAG 

 

4 
 

Adresse:  Tysværvågvegen 597 

5565 TYSVÆRVÅG 

E-post:  post@falkeid-idrettslag.no 

Internett:  www.falkeid-idrettslag.no 

Organisasjonsnr. 977 544 459 

Bank:  3240.09.60495 

   
hovudstyremøter, slik at det ikkje vert fleire møtekveldar for gruppeleiarane enn 

det er pr. no.  

Forslaget til justering i organisasjonsplanen ligg ved.  

 Vedtak:  Forslaget vi kom fram til på møtet, er alle samde om at vi legg fram 

som forslag til årsmøtet. 

 

 

Sak 8 Norway Cup  

Under Norway cup har det vært ulike måter å tenke på når det gjelder hvem som 

skal få dekka utgiftene til Norway cup. Vi i fotballstyret sitter med noen 

tanker/ønsker til 2018.  

 

1) FIL dekker a-Kort inntil 2 personer (trener og lagleder) på Norway cup på 

hvert lag som spiller i NC. (Dette er uavhengig av hvordan de spiller i serien). 

Dersom en av disse personene ikkje skal reise, og det er avtalt at en av 

foreldrene skal overta ansvaret, så får den personen det dekka.  

 

2) de personene som overnatter på skolen slipper egenandel på t-skjorte og 

pizza kveld. 

 

Det er Asbjørn Bakken som igjen tar ansvaret for NC i sammarbeid med Rolf 

Bakken.  

 

Vedtak: FIL dekker a-kort inntil 2 personer (trener og lagleder) på Norway cup 

på hvert lag som spiller i NC. (Dette er uavhengig av hvordan de spiller i 

serien). Dersom en av disse personene ikkje skal reise, og det er avtalt at en av 

foreldrene skal overta ansvaret, så får den personen det dekka. ) Dei personene 

som bidrar på skolen slipper egenandel på t-skjorte og pizza kveld. 

 

Sak 8 Dugnadsårshjul 2018 

Bakgrunn: Med utgangspunkt i fjorårets mal, er det utarbeida eit forslag til 

fordelingsnøkkelen mtp. dugnadar i 2018 for å fordele dette jamnast mogeleg. 

Denne vart sendt ut på mail dagen før møtet. 

 

Vedtak: Dugnadsårshjulet vert godkjent med små justeringar, og publiserast på 

nettside, på FB og på e-post til alle trenarar og lagleiarar. 
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Sak 9 Søknad frå Handballstyret 

Bakgrunn: Det søkes om ekstra budsjettmidler à kr 10 000 til sesongen 

2018/2019 til å møte trenerutfordring oppstått midt i sesongen 2017/2018 for 

håndball laget J 14 blir J 15 01.05.2018. Hovedtrener i J 14 sluttet brått tidlig i 

januar 2018 grunnet sin studiesituasjon og en står igjen da men hjelpetrener som 

har påtatt seg rollen som hovedtrener fram til sommeren 2018. For å støtte opp 

om laget utvikling teknisk og også avlaste gjenværende trener søker  

håndballstyret om å få kjøpe inn litt eksterne ressurser til inspirasjon og teknisk 

trening for det eldste laget i håndballgruppa. Dette for ikke å risikere at utøverne 

går «trette» og slutter på laget. 

 

Vedtak: Styret godkjenner søknad om at handballgruppa får innvilga søknaden 

om ei godtgjersle på kroner 10 000, som kan nyttast for å heve 

trenarkompetansen kring dei eldste laga. 

 

 

Orienteringssaker  

 

O-sak 1 Dagleg leiar har jobba sidan sist  

Medlemsservice, sponsorarbeid, rekneskap, dagleg drift, purring på 

politiattestar mm. 

 

O-sak 2 Forhandlingar med FKH pågår 

 

O-sak 3 Signert 3 årig gnagar og brannvernavtale med Anticimex. 

 

O-sak 4 Kommunen har laga eit forbod mot brøyting av kunstgrasbana 

med omsyn til miljø og forurensing i form av granulat på avveie. Vi må sjølve 

organisere dugnad for å få granulat innatt på bana, og avklare at kommunen har 

kapasitet til å spreie det utover igjen, påfølgande dag. Fotballstyret tek seg av 

dette. 

 

O-sak 5 A-lag og JR-lag (oppfølgingssak) 
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Det har vært et spørsmål om A-laget har nok spillere denne sesongen til å kunne 

opprettholde laget i 6. divisjon, uten å være avhengig av et stort antall spillere 

fra G19. Grunnlaget til spørsmålet var belastningen for G19 spillere samt passe 

på at spillere ikke blir utbrent og lei.  

Øystein og Tor har jobbet med å finne ut hvor mange de er på A-laget, og hadde 

møte på mandag i den forbindelse før trening. Uten G19 spillere så var de 

nå oppe i 12-14 spillere, og det jobbes fortsatt med å få inn flere spillere. Som i 

fjor vil det i år også bli en kontinuerlig dialog mellom A-lag/G19/G16 for å få 

kabalen til å gå opp.  

Så det ser ut til at vi kan opprettholde både G19 og A-lag til kommende sesong.  

 

Møteplan styret 

Onsdag 21 februar 

Årsmøte 6 mars kl 18 

 

 

Referent Mikael Benjamin Myklebust 
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