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Møteinnkalling Ås Idrettsråd, Årsmøte 2014 
Møtedato og tid: 31. mars 2014 kl. 19:00 

Følgende innkalles: Idrettslag som er medlemmer av Ås Idrettsråd   

Møtested: Klubbhuset Ås IL v/Ås stadion 

 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Å-Sak 1/2014: Godkjenning av de fremmøtte representantene 
Hvert medlemslag kan være representert med inntil 5 representanter valgt på idrettslagets 
årsmøte eller oppnevnt av styret i idrettslaget etter fullmakt.  
 

Forslag til vedtak:  
Fremmøtte representanter godkjennes. 

 
Å-Sak 2/2014: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.   
Alle medlemslagene ble innkalt til årsmøte ved e-post av 23.2.2014 i tråd med lov for Ås 
idrettsråd. Innkallingen inneholdt forslag til dagsorden, anmodning om å melde inn forslag til 
saker senest to uker før årsmøtet samt informasjon om krav til bl.a. kjønnsfordeling ved 
representasjon på årsmøtet.  Det er ikke kommet inn forslag til saker som ønskes behandlet 
på årsmøtet. 

 
Forslag til vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Å-SAK 3/2014: Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive 

protokollen 

 

Forslag til vedtak:  
Nn velges til referent 
XX og YY velges til å underskrive protokollen 
 

 
Å-Sak 4/2014: Årsmelding for 2012 og 2013 
I henhold til protokoll fra årsmøte i Ås Idrettsråd 5.november 2013 ble det i sak 4 gjort slikt 

vedtak:  "Årsmeldingen ble ikke godkjent.  Det sittende styre skal utarbeide ny årsmelding 

som inneholder informasjon om forhold frem til årsmøtetidspunktet".  

Revidert årsmelding for 2012-2013 fra forrige styre ligger vedlagt 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmelding for 2012 - 2013 godkjennes. 
 

Å-Sak 5/2014: Regnskap for 2012 og 2013 

I henhold til protokoll fra årsmøte i Ås Idrettsråd 5.november 2013 ble det i sak 5 gjort slikt 

vedtak: "Regnskap for 2012 ble ikke godkjent. Avgående styre skal sørge for at revidert 

regnskap foreligger sammen med årsmeldingen for 2012". 
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Det er siden avklart at regnskapet også for 2013 legges frem av avgående styre 2013 i 

revidert stand da nytt styre først ble konstituert over nyttår 2013/14. 

Revidert regnskap for 2012 og 2013 ligger vedlagt 

 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for 2012 og 2013 godkjennes.. 

 
Å-Sak 6/2014: Orientering om styrets aktivitet for 1. kvartal 2014 
Vedlagt følger en kort orientering om styrets aktivitet i 2014 

 
Forslag til vedtak: 
Orientering om styrets aktivitet for Q1 2014 tas til etterretning. 

 

Å-Sak 7/2014: Forslag til handlingsprogram 
I henhold til protokoll fra årsmøtet i Ås Idrettsråd 5.november 2013 ble det i sak 6 gjort slikt 
vedtak: "Det forelå ikke noe forslag til arbeidsprogram. Det nye styret bes utarbeide 
arbeidsprogram for behandling på årsmøte i mars 2014".   
Dette er også i henhold til lover for Ås Idrettsråd §15. Vedlagt følger forslag til 
Handlingsprogram for Ås Idrettsråd  
 

Forslag til vedtak: 
Handlingsprogrammet godkjennes 

 

Å-Sak 8/2014: Forslag til differensiert representasjon til årsmøtet 
I henhold til protokoll fra årsmøte i Ås Idrettsråd 5.november 2013 ble det i sak 7a gjort slikt 

vedtak: "Representasjon på årsmøte fra medlemslaga. I dag kan alle lag stille med inntil 5 

representanter på årsmøtet. Det nye styret skal vurdere om det skal innføres en 

differensiering basert på størrelse på laget". 

 

Lov for Ås idrettsråd, § 13 sier at "På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:  

a) idrettsrådets styre,  

b) 2-5 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet,  

c) representanter fra bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet." 

I dag kan alle idrettslag, stort eller lite, særidrettslag eller fleridrettslag, stille med inntil 5 

representanter.  

Dette kan oppleves urettferdig og udemokratisk, da de store lagene gjerne er fleridrettslag 

som dekker flere idretter og mange utøvere, mens de minste lagene er særidrettslag som 

mer kan sammenlignes med en av gruppene i fleridrettslagene.  

En aktuell fordelingsnøkkel kan være som følger: 

    1 – 100 medlemmer = 2 representanter 

101 – 400 medlemmer = 3 representanter 

401 – 700 medlemmer =  4 representanter 

701 ->       medlemmer =  5 representanter 
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Basert på idrettsregistreringen 2014 vil dette gi slik fordeling av idrettslag og stemmer på 

årsmøtet.   

    1 – 100 medlemmer = 8 Idrettslag =  16 stemmer 

101 – 400 medlemmer = 3 Idrettslag =  9 stemmer 

401 – 700 medlemmer =  1 Idrettslag =    4 stemmer 

701 ->       medlemmer =  2 Idrettslag =  10 stemmer 

Idrettsrådets styre  5 medlemmer= 5 stemmer 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Ås Idrettsråd vedtar å innføre differensiert representasjon til 

årsmøtet etter følgende skala i forhold til medlemmer i idrettslagene: 

    1 – 100 medlemmer = 2 representanter 

101 – 400 medlemmer = 3 representanter 

401 – 700 medlemmer =  4 representanter 

701 ->       medlemmer =  5 representanter 

 

Å-Sak  9/2014:  Innkomne forslag og saker 

Det har ikke kommet inn forslag og saker til behandling i årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak:  

Tas til etterretning.  

 

Å-Sak  10/2014:  Budsjett 2014 

Vedlagt følger budsjett for Ås Idrettsråd 2014 

 

Forslag til vedtak:  

Forslag til budsjett for 2014 godkjennes 

 

Å-Sak 11/2014:  Valg. 

Valg skal gjennomføres i h t lov for Ås idrettsråd §§ 15 og 16, jf. §§ 5, 6 og 7. 

Valgkomitéen består av Thor Ringstad, Nordby IL (leder) og John Høsteland, Ås IL 

Valgkomitéens innstiller på gjenvalg i samtlige verv i sittende styre.  

Det gjøres oppmerksom på at innstillingen er i strid med § 5 pga kjønnsfordeling, og vil kreve 

godkjenning fra idrettskretsen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til styret i Ås idrettsråd velges: 

Magne Maurset Ås IL    Leder    1 år 

Oddbjørn Granlund Holstad volley   Nestleder   2 år 

Jarl Guld  Aschehoug Rideklubb Styremedlem  1 år 

Joakim Wettergren Nordby IL   Styremedlem  1 år 

Anders Glende Ås IL    Styremedlem  1 år 

Thor Ringstad  Nordby IL   Varamedlem  2 år 

Jørn Jansen  Ås Tennisklubb  Varamedlem  2 år 
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Valgkomité: 

Thor Ringstad  Nordby IL   Leder 

John Høsteland Ås IL 

 

Revisorer: 

Dag Guttormsen Ås IL 

Tore Skovdahl Ås IL 

 

Representanter til idrettstinget: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretstinget 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Årsmelding for 2012 og 2013 

2. Revidert regnskap for 2012 og 2013 

3. Orientering om styrets aktivitet hittil i 2014 

4. Forslag til handlingsprogram for Ås Idrettsråd 

5. Forslag til budsjett for 2014 


