
Saksliste til årsmøtet i IL STIL mandag 20.mars 2023 kl 18.00 på STIL-huset. 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden. 
6. Godkjenne innkallingen. 
7. Godkjenne sakslisten.  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  

10. Behandle innkomne saker. 
Følgende saker er meldt inn av styret til årsmøtet, utover dette ingen 
innmeldte saker. 
 
Sak 1. 
Oppfølging av årsmøtesak fra 2022. Bruk av idrettslagets maskiner. 
Vedtaket fra forrige år var kanskje ikke helt gjennomtenkt i de tilfeller vi 
får forespørsler om å hjelpe andre plasser eller leie til andre arrangører.  
Forslag fra styret til årsmøte 2023 om bruk av IL STIL sine maskiner.  
IL STIL sine maskiner, tråkkemaskin og skuter, skal brukes i idrettslagets 
anlegg og løyper. Styret kan vedta utleie av maskiner  til andre 
idrettsarrangement.  
 
Sak 2 
Utleie/salg av eiendom i Stabbursnes til Stabbursdalen leirskole. 
Leirskolen har forespurt IL STIL om tilgang til den gamle grusbanen i 
Stabbursnes. Området eies av IL STIL. 
Leirskolen planlegger å sette opp et klatretårn som en aktivitet på 
leirskolen.Det er mulig området om omreguleres.  
Leirskolen er i utgangspunktet mest interessert i å kjøpe området. 
 
Sak 3 Anleggsutbygging IL STIL. 
Prosjekt 1 Garasje. 
IL STIL har maskiner og utstyr til en verdi av i overkant av 1 million 
kroner. Dette står ute hele året. For å ta vare på dette ønsker 
idrettslaget å bygge en garasje på idrettslagets eiendom på stadion. Et 
forslag er garasje rett ved speakerbua på stadion. Kostnadsramme for et 
slikt prosjekt er ca kr 500 000,- Prosjektet er spillemiddelberettiget, og 
det vil også være gode muligheter for å kunne få søkt midler fra 
stiftelser osv. 
For å kunne sette i gang bygging må det foreligge et årsmøtevedtak.  
 
Prosjekt 2 Forprosjekt skiheis i bakken. 



Det har over flere år vært snakk om å bygge skiheis i anlegget. 
Idrettslaget ønsker å starte et forprosjekt på dette, Dette er en stor 
investering for idrettslaget. Før det settes i må det gjennomføres et 
forprosjekt. Idrettslaget vil da følge «Gode idrettsanlegg» sin 
prosjektveileder som metode i arbeidet.  Et vedtak fra årsmøte i IL STIL 
er en forutsetning for å sette i gang et slikt prosjekt. 
 

11. Fastsette  
a. medlemskontingent 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
 

12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og minst ett 
varamedlem 

b. Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og ett varamedlem. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. 

d. Valgkomité med leder, og minst ett medlem og minst ett 
varamedlem. 
 
 
 

 
 


