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Protokoll fra irsmste i VlF-fotball 21.02.2917

Deltagelse: Det rnstte 11 rnedlernmer, 7 av disse er ka *$rel

01 Arnins ved leder Sslve Raaen

02 Godkjenning av msteinnkalling

" Godkjent

9!f{s-1yg1ep& _1v_gr1'!oi!oll

. Solve ble valgi som moteleder

" Msrten Wigidahl ble valgt som referent
. Andreas Fjellhede og Santra Kauppinen ble valgt til 5 underskrive protokoll

04 Styrets irsberetning

A,rsberetnir*gen ble gsdkienL mS falgende endringer:

Raar fistlivar ikke tatt med i s$ret. Lagt inn.
Itonigere antall jentelag.
Arstall for utvikling jenter - hoyeste alder er 2001
LreE spiller for danrelaget mangler i €rrsberetningen
Sjekke tall for budsjett leie av Sparebankl hallen.

05 Regnskap 2016

Godkjent uten kornrnentar.

06 Budsje*2417

Godkjent med folgende kornmentar:
. Endre aktivitetskontingent for Old boys. lkke ny * ble innfsrt i 2A18

07 Kvalitetsklubb

Arsmstet gcdkjentre I starte arbeidet n'led I bli en Kvalitetsklubb.

08 Behandling ay innkomne saker

Det var ingen innkomne saker tit behandling

09 Valg

Valgkommite:
Alle medlemrner av valgkomiteen trekker seg.
Alexander Sjaberg er valgt inn som ny leder av valgkomiteen.
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Det ble valgt inn folgende nye i styret:

Andreas Fjellhede
Anne May Jorgensen

Frlgende fcdsetter i styret:

$alve Raaen
JarlVegar Evenstad
Tommy Jorgensen
Trcnd Winther
Morten Wigdahl
Roar Ostli

- @kanomiansvarlig{ny, valgt for 2 Ar)
- Styremedlern {ny, valgt for 2 iir}

- Leder {ikke p* valg, 1 l&r igjen)
- Nestleder (ikke p€t valg, 2 5r igjen)
- Materialforvalter/Sponsoransvarllg {ikke p& valg, 2 *r igjen)
- SU representant og styremedlem {ikke p* valg, 1 *r igjen}
- Anleggsansvarlig (ikke pi valg, 1Ar igjen)
- Styremedlem (ikke pi valg, 1 6r igjen)

Folgende fodater styret:

Kim Slatter
Alexander Sjoberg

- $ponsoransvarlig
- Okonomiansvarlig

Kommentar:
Endret p6 periode for nestleder. Forlenget med ett 6r for 3 ha overlapp mellorn *estleder og
leder ifm utskifting.
MaterialforvalterlAnsvarlig for gjennomfaring av kvalitetsklubb endrer gjenverende tid fra t ti!
2 &r igjen.
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