Ålen Idrettslag
7380 ÅLEN

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE II
ÅLEN IDRETTSLAG
19.04.2010 kl. 20.00 – ca. 22.00
Tid:
Klubbhuset, Kirkhusmoen
Sted:
Tilstede: 11 personer

Geir Jensås, Annar Dragmyrhaug, Ole Anders Holden, Helge Stenmo, Ove
Drøyvollsmo, Jon Arne Engan, Tore Børresen, Johnny Hansen, Jon Inge Breen, Reidar
Mylius sen, Ingrid Reitan

Sak nr.
1.
Åpning
2.
Godkjenning av
innkalling og
konstituering

Beslutning/vedtak
Avtroppende leder Geir Jensås ønsket velkommen til det andre
ekstraordinære årsmøtet i Ålen il 2010.
Vedtak:
Innkalling enstemmig godkjent.
Saksliste enstemmig godkjent.
a) Valg av dirigent: Geir Jensås foreslått.
b) Valg av sekretær: Ingrid Reitan foreslått.
c) Valg av 2 protokollunderskrivere: Helge Stenmo og Ove Drøyvollsmo
foreslått.
Vedtak:
Følgende ble enstemmig valgt:
Dirigent: Geir Jensås
Sekretær: Ingrid Reitan
Protokollunderskrivere: Helge Stenmo og Ove Drøyvollsmo

3.
Endring av §12 i lover
for Ålen idrettslag

Dirigent leste opp forslag til endringer i §12 i lover for Ålen idrettslag.
Det ble orientert om bakgrunn for forslaget.
Årsmøtet reiste spørsmål om det fortsatt var mulig for gruppeledere å ha
vararepresentanter fra gruppestyrene. Årsmøtet ga uttrykk for at dette
fortsatt var hensiktsmessig, og at dette burde tydeliggjøres i selve
lovteksten for å unngå tvil.
Ingrid Reitan, ved hjelp av presisering fra Reidar Mylius sen., fremmet
forslag om følgende tillegg til §12, pkt. b), ordlyd i parentes:
Gruppelederne kan være representert med varamedlem fra sine
gruppestyrer.
Vedtak:
Forslag til endring i §12 i lover for Ålen idrettslag ble godkjent som
framlagt, og med følgende ordlyd som tillegg til pkt. b) i parentes:
Gruppelederne kan være representert med varamedlem fra sine
gruppestyrer. Vedtaket var enstemmig.

4.
Valg av leder

Leder i valgkomitèen, Annar Dragmyrhaug redegjorde for valgkomitèens
forslag.
Forslag til leder: Ole Anders Holden

Ålen Idrettslag
7380 ÅLEN
Vedtak:
Ole Anders Holden enstemmig valgt som leder i Ålen il for ett år.
5.
Valg av nestleder

Forslag til nestleder: John Arne Engan
Vedtak :
Jon Arne Engan enstemmig valgt som nestleder for ett år.

6.
Valg av øvrige
ordinære
hovedstyremedlemmer
og varamedlem
7.
Avslutning

Forslag til styremedlem: Helge Stenmo
Forslag til varamedlem: Knut Olav Grønli
Vedtak:
Helge Stenmo enstemmig valgt som styremedlem for ett år.
Knut Olav Grønli enstemmig valgt som varamedlem for ett år.
Både avtroppende leder Geir Jensås og valgkomitèens leder Annar
Dragmyrhaug, uttrykte at de var godt fornøyd med resultatet og hadde tro
på et godt fungerende idrettslagsstyre.
Nyvalgt leder, Ole Anders Holden takket valgkomitèen ved leder for
nytenkende og godt arbeid. Årsmøtet ga sin tilslutning til honnøren.
Geir Jensås takket for oppmøtet og foresto formell overlevering av
klubbhusnøkkel til nyvalgt leder.

Helge Stenmo

Ove Drøyvollsmo

