Årsmøte Villingur 2016, fredag 27.1.17 Forsand.
1. Godkjenne de stemmeberettigete. Må være fylt 15 år, ha vært medlem i 1 mnd og betalt
medlemskontigent. På møtet er det i dag er det 37 stemmeberettigete tilstede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Dirigent Olav
Fosså, Referent Linda K Johannesen, medlemmer til å underskrive protokollen; Jofrid
Aasland og Sveinung Madland.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Iren Haugan
har kommentar Hanne Haugan har en oppfatning av at hun ble bedt om å trekke seg fra sitt
styreverv som ungdomsleder. Styreleder er uenig. Det ble arrangert stevnesamlinger 3
ganger i Dalen.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. BM Fossan Knutsen orienterer om
regnskapet og Sveinung Madland kommenterer. Medlemmene har god mulighet til å
orientere seg i regnskapet. Dirigenten åpner for spørsmål rundt regnskapet. Regnskapet for
2016 er enstemmig vedtatt.
6. Behandle forslag og saker.[10]*
1 Dekning av transportutgifter
I forbindelse med stevner og kurs, gjør medlemmer i klubben dugnad i form av henting og
bringing av dommere og instruktører. Denne typen dugnad påfører den som gjør dugnad
direkte utgifter.
Skal en kjøre fra Forsand til flyplassen for å hente en instruktør, vil dette anslagsvis koste 100
kr i drivstoff, 74 kr for ferjebillett for bil og 25 kr for passasjer den ene veien. Totalt er dette
199 kr.
Mitt forslag innebærer at foreningen dekker direkte transportutgifter ved transport av
dommere og instruktører. Det kan også gis tilsvarende vederlag ved transport av varer og
gods – eksempelvis henting og bringing av stallbokser.
Satsene som foreslås:
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Rabatterte satser med kundekort på ferje både for passasjerer og kjøretøy.
Kr 1,56 pr kilometer (sats som brukes i selvangivelsen ved beregning av reisekostnader) for
kjøring med bil.
Forslagsstiller: Olav Fosså. Dirigenten åpner for kommentarer fra medlemmene. Årsmøtet
stemmer over forslaget.
For forslaget: 8
Imot forslaget: 20
Blanke stemmer: 9

Styrets innstilling:
Styret meiner at dette normalt bør vere dugnad. Det er mange dugnadsoppgåver som koster
penger og det blir vanskeleg å sette grenser for kva som skal dekkes og ikkje

2 Medlemsmøte før halvårsmøte og årsmøte i NIHF
Det bør/skal avholdes medlemsmøte i forkant av halvårsmøte i Nihf og Årsmøte i Nihf. Også
før terminliste lages.
Begrunnelse: At medlemmer kan få komme med innspill som ønskes å bli tatt videre.
En annen problemstilling er at Villingur har 5 stemmeberettigete på et årsmøte da
dette går på medlemstall, og kan ha stor betydning til vedtak. Iren Haugan orienterer
og dirigent OF åpner for diskusjon.
1. Styret henstiller til at medlemmene kommer med forslag undervegs. Medlemmene har
full anledning til å komme med innspill hele året, og styret setter stor pris på dette, men
styret har den endelige avgjørelsen. Dette blir sett på som hensiktsmessig.
Vi er uenige i at Villingur skal dekke 5 stemmeberettiget med mindre det er viktige saker.
Men alle er velkomne til å reise på egen regning. Vi har de siste årene sendt 2 stk.
1. Årsmøtet stemmer for Det bør/skal avholdes medlemsmøte i forkant av halvårsmøte
i Nihf og Årsmøte i Nihf. Også før terminliste lages. 8 stemmer
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2. Årsmøtet stmmer mot Det bør/skal avholdes medlemsmøte i forkant av halvårsmøte
i Nihf og Årsmøte i Nihf. Også før terminliste lages. 18 stemmer
3. Blanke stemmer: 11
3 Lønn til sekretariat
4. Stevnesekretariatet bør få samme rettigheter som dommere på worldrankingstevner.
Flere lokallag har gått i sammen for å opprette en sekretariatsgruppe som tar seg av
forkant, under stevne og etter stevne. Det er teknisk umulig å kjøre et stevne uten
dommere og sekretariat. Dommere har betaling etter satser som er satt av Feif, mens
sekretariatet sitter på dugnad, og gjør en kjempejobb forkant av, under og etter
stevnet. Sekretariatet i Villingur bør få samme rettigheter som dommerne når det
gjelder bespisning varm mat, også drikke og snacks i bua. Flere lokallag som har gått
i sammen betaler honorar til di som sitter i sekretariatet på stevner da flere Faktisk
må ta seg fri fra jobb for å administrere dette. Etter nye stevne struktur blir det også
mer på den gruppen siden di også skal sende inn kvalifiserings resultater. Dette er
for å forhindre at man plutselig sitter uten sekretariat og at vi hele tiden må ha
kvalifisert folk. Forslagstiller: Iren Haugan
Styrets innstilling:
Styret er helt enige i at sekretariatet har samme rettigheter som dommerne, men presiserer
at Villingur i mange år ikke har betalt honorar til dommerne som er medlem i klubben og at
styret ønsker å fortsette denne praksisen. Men vi er helt enige i mat o.l. ting.
Dirigent OF åpner for kommentarer og spørsmål.
Tine Askvik Lossius (TAL) fremmer et nytt forslag. Dette forslaget lyder som følger: Styret er
helt enige i at sekretariatet har samme rettigheter som dommerne, men presiserer at
Villingur i mange år ikke har betalt honorar til dommerne som er medlem i klubben og at
styret ønsker å fortsette denne praksisen. Sekretariatet bør få mat og drikke på lik linje med
dommerne. Videre bør sekretariatet få tilbud om kurs og oppfølgingskurs. Hensikten er å
rekruttere flere til å delta i sekretariatet.
Styret trekker forslaget sitt og TAL sitt forslag vedtas.
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Hei!
Jeg har lenge gått og tenkt på ungdommene i klubben. Så kom jeg over ett innlegg på FB kor de oppfordret at
ungdommer skulle ha muligheter til aktiviteter uten at det skulle være store utgifter knyttet til dette. Vi vet alle
at hest er en dyr sport, det koster å anskaffe seg hest, men ikke minst å holde en hest.
De ungdommene som har hest er særs heldige som er så privilegerte at de kan holde på med denne idretten, jeg
husker godt selv at det ikke var snakk om å kjøpe hest når jeg var yngre og var mer enn heldig med en ridetime i
uken! Nå er det slik at treningene for de som er så heldige å ha hest, også er veldig dyre.

Hvis en ser på andre sportsgrener som fotball, så er det ikke over 1500 Kr for ett par treninger, men der er det
foreldre som trener barna/ ungdommene...
De fleste voksne i klubben kan vel innrømme at de har brukt en 100 000 x flere på treninger opp gjennom årene!
Svimlende summer, sant? Men dette gjør jo også at "hesteforeldrene" sitter inne med masse kunnskap!
Hvorfor skal det bare brukes dyre trenere når vi kan kan gi barn/ungdom masse kunnskap bare med dugnad,
slik som fotball?

Selvfølgelig må det spørs barna/ungdommene hva de ønsker...
Men tanken om ett opplegg hvor ungdommene kan samles og trene sammen. Ha diverse temaer sammen,
konkurranse treninger osv osv, har jeg veldig tro på! Det trenger ikke koste noe, en kan kanskje velge en/to
stykker som er trenere for ett år om gangen, Og det er nok mye mulig å få støtte til hall leie fra kommune og
idrett. Det er veldig flott opplegg som er i dag med sosialt i ungdomsgruppe, men tror det kunne blitt enda
bedre om en la til gratis treninger med foreldrene, kanskje sponset klubben en Clinic med en av de "dyre"
trenerne innimellom.
Det er utrolig mye aktivitet i klubben som er helt fantastisk, men jeg synes vi kunne fokusert litt mer på den
yngre garde som vi er så heldige å ha så mange av nå:)

Foreldre ville nok blitt mer engasjert, som gagner klubben med mer dugnadskraft, samt kanskje flere ville prøvd
seg med hest med ett solid opplegg i klubben, og den sosiale tilhørigheten det fører med seg:)

Therese Matre

Styrets innstilling:
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Det eksisterende styret har allerede tatt et grep. Ingeborg er satt på saken.
Mye av det som er lagt frem som et forslag har vi også allerede gjort.
Vi syns dette er et bra forslag.
Årsmøtet kommenterer.
Ungdomsrepresentant sammen med ungdomsleder bør diskutere forslaget til TM.
Årsmøtet er enstemmig enig i at det er et supert forslag som støtter at klubben jobber videre
med forslaget.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. Styrets forslag til
medlemskontingenter for 2018:
Hovedmedlem kr 850
Familiemedlem kr 150, Forslaget vedtas
7. Vedta idrettslagets budsjett. Årsmøtet kommenterer. Det kommenteres at styret bør jobbe
frem muligheter for å tjene penger og redusere utgifter. Videre er der muligheter for at
Krabbefestivalens inntekter utgår, der vil komme utgifter i forbindelse med kursing av
sekretariat. Budsjettet vedtas med disse kommentarene.
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[12] Organisasjonsplanen kommenteres av Torstein
Fossan. Organisasjonsplanen vedtas.
9. Foreta følgende valg:[13] 11. Thomas Stangeland leder valget.
Leder og nestleder 12. Miriam Fossan Knutsen Lederkandidat og Sven Håvard Seldal
nestlederkandidat. Torstein Fossan trer av som leder. MFK vedtas som ny leder og SHS
vedtas som nestleder i Villingur.
3 styremedlem og 2 varamedlem[14] Brit Marit Fossan Knutsen (overtar MFK sitt
styremedlemsverv 1 år), Marianne Tufteland Bryn, Arne Utbjoa, Hannah Moen og Olav
Matre er foreslått som styremedlem. OM ønsker varamedlemsverv.
Stemmer:
Brit Marit

28
5

Marianne

26

Arne

12

Hannah

23

Olav
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Styremedlemmer: Brit Marit, Marianne og Hannah. Varamedlemmer: Arne 1. vara og Olav 2.
vara.
Elise Tjomsland er valgt inn som ungdomsrepresentant.
13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
14. To revisorer.[15] Olav Fosså er foreslått som ny revisor. Sveinung Madland har hatt vervet.
Olav Fosså blir stemt inn som revisor.
15. Ordenskomité gjenvalgt, Amanda Stangeland og Annette Åkerlund.
16. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Årsmøtet gir styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
17. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Thomas Stangeland, Tine Lossius
og Laila Horvei Jorvik. Torstein Fossan er valgt inn i valgkomiteen.
18. Eventuelt:
•

FEIF YOUTH CUP 2018

Dette er for ungdom mellom 14 og 17 år, hvert år som Nordisk blir arrangert. Ønsker at vi setter
sammen en ungdoms gruppe som ønsker å prøve kvalifisere seg for dette. Resultater for foregående
sesong er tellende samt at ungdommene må starte i Trial og Flagg ritt. Les mer om dette på BUB sine
sider på NIHF.
Forslag til at det settes en lagleder i klubben, for å dra dette i gang. Jofrid Aasland er forespurt som
lagleder og sagt ja til dette, og at det settes sammen en foreldregruppe i samarbeid med dette.
Kan opplyse at i år var alle som var på Feif cup fra Vestnes
Iren Haugan orienterer og ungdommene oppfordres til å ta kontakt med Jofrid, Ingeborg og styret for
øvrig.
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•

Olav Fosså holder et innlegg hvor han ønsker at Villingur tar hjemmesiden sin tilbake og at
Facebook ikke blir brukt. Dette basert på uheldige kommentarer som har vært lagt ut.

•

Det blir også henstilt fra årsmøtets medlemmer om skikk og bruk på nettet. Det henstilles til
å bruke nettvett.

•

Forslag fra Tone Egelandsdal: Er det mulig å investere i lysanlegg i Dalen? Er dette noe for
klubben eller Forsand kommune. Det foreslås å søke om spillemidler. Må ikke begynne å
bygge før det søkes.

•

Hilde Madland ønsker at instruktørene kan bruke lydanlegg. Rytteren kan ri med headset.
Klubben har erfaring med dette, hvor instruktøren selv har hatt med seg dette.

•

Tone Egelandsdal hyller styret som har sittet i 2016. De mottar applaus fra årsmøtet.

Møtet heves ved at alle bidrar med rydding.
Referent Linda K Johannesen.

* [ ] tallene viser til punkt i ”Lov for Villingur Islandshestforening”
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