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Protokoll fra irsmote i VIF-fotball 18.02.2016

Deltagelse: Det motte .1.1 medlemme(,7 av disse er fra styret.

01 Apninq ved leder Sslve Raaen

02 Godkjenning av msteinnkalling

. Godkjent

0s vg_lg qv_ pg_tetgde,r, plgfg1|gg underskriving av protokoll

. Solve ble vagt som moteleder

. Alexander Sjoberg ble valgt som referent

. Geir Holberg og Tommy Jorgensen ble valgt til & underskrive protokoll

0! Styrets _i rs-bg1e,tf in g

Arsberetningen ble godkjent, med folgende endringer:
Barre har sittet i valgkomiteen.
G11 har ett 7'er lag.
Gutterl4 som deltok i Norway Cup er ladt2001.
Brahim har deltatt pA trenerkurs.
Det ble informert om at G13 kommer ikke til A delta pi Norway Cup i ir.

05 Regnskap 2015

Framlagt regnskap ble godkjent.

06 Budsjett 2016

Budsjett for kommende Ar ble godkjent.

07 Aktivitetskonti ngent

Arsmstet vedtok forslag til aktivitetskontingenter som framlagt pA Arsmotet. Satsene ble som
folger:

Foreldretrente lag:
7-9 dr kr 650,- (okning fra kr 600,-)
10-12 dr kr 1 .100,- (okning fra kr 1000,-)
13-'16 Ar kr 1 .300,- (uendret)
G'14 kr 1 .500,- (okning fra kr 1400,-)
G15 kr '1.600,- (ny)
Junior kr 1.700,- (okning fra kr 1600,-)
Damer kr 1.700,- (okning fra kr 1500,-)
Senior B kr 2.000,- (uendret)
Senior A kr 2.500,- (uendret)
Old Boys kr 1.000,- (ny)
Veteran kr 500,- (okning fra kr 300,-)
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Soskenmoderasjon, kr 300,- for barn nr 2 og kr 500,- for resterende. Barn er her definert som '16 ar
og yngre.
Junior, Senior og Veteran spillere inngir ikke i ordning med ssskenmoderasjon og pAvirker ikke
kontingent for yngre sosken.
Eksempler:
16 ir, 'l 2,9 Ar. Koster 1300 + (1 100 - 300) + (650 - 500) = 2250,-
Junior, 16 ir og '10 Ar. Koster 1700 + '1300 + (1100 - 300) = 3800,-

Deling i A og B stall og Old Boys gjores av Trenere og Treningskoordinator for utsendelse av
kontingent. For spillere i aldersbestemte klasser sA betaler de kontingent for det trinnet de harer
hjemme. Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.
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Arsmstet vedtok forslag til solidaritetskontingent som framlagt pi irsmotet. Satsene ble som
lalger=

Senior 1.000,-
Junior 700,-

Solidaritetskontingenten er ikke en bot for og ikke stille pfl dugnad. Det er ett valg om man
0nsker fl betale solidaritetskontingent eller jobbe dugnad i fi bel6nning gjennom fl slippe i betale.
Ved hver dugnad star det derfor en br@k som sier hvor my disse teller. Nflr man her jobbet slik at
summen er 1 eller mer slipper man i betale.
Fglgende dugnader kommer til e telle:
1 Deltagelse pfl dugnad for fotballgruppa i Skiflygning pi minimum 12 timer
1 Vakt pi bryggedans, hele kveden
1 Instrukt6r pfl Tine fotballskole minimum 2 dager.
r+tYir dugnad min 3 timer
r+1Hgst dugnad min 3 timer
n1 Alle Jenter pi Banen
r+7 Idrettsskolen per uke

Q9 _8-ehen_a!i11g av innkomne saker

Det var ingen innkomne saker til behandling

10 Valg

Det ble valgt inn folgende nye i styret:

Morten Wigdahl - Anleggsansvarlig (ny, valgt tor 2 fu)
Roar Ostli - Styremedlem (ny, valgt for 2 Ar)
Jarl Vegard Evenstad - Styremedlem (ny, valgt for 2 Ar)
Tommy Jorgensen - Styremedlem (ny, valgt for 2 Ar)
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Folgende fortsetter i styret:

Solve Raaen
Kim Slatter
Alexander Sjoberg
Trond Winther

Folgende forlater styret :

Nina Gjestvang
Trine RundbrAten
Lars Sorfang

- Leder (gjenvalgt for 2 nye &r)
- Sponsoransvarlig (ikke pi valg, 1 Ar igjen)
- Okonomiansvarlig (ikke pi valg, 1 Ar igjen)
- SU representant og styremedlem (gjenvalgt for 2 nye Ar)

- Zkonomiansvarlig
- Sekretar
- Nestleder

PROTOKOLLEN ER GODKJENT

Geir E. Holberg 2j taZ zorc ??toz 2016


