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Årsmøte Liland idrettsforening 
 
Årsmøte mandag 31. mai 2020 kl. 18.00. 
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Sak 4:  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne sakslisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 11:  Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 12:  Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 13:  Foreta følgende valg: 

13.1 Styre: 

- leder (ikke på valg i 2021) 
- nestleder  
- styremedlemmer 
- varamedlemmer 

 

13.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 
- varamedlemmer 



13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

13.4 Valgkomité: 

- leder 
- medlem 
- varamedlem  

13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

 
Styrets innstilling til ny valgkomité legges frem på årsmøtet 

 

 

  



 

Styrets forslag til forretningsorden 
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  
2. Protokollen føres av valgt protokollfører.  Protokollen skal signeres av 

valgte medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet 
3. Talerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer ved 

årsmøtetidspunktet. 
4. Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent for 2020 eller 

vært medlem i minst 1 måned.  
5.  Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til 

3 min. første gang og 1 min. andre og tredje gang.  
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. 

taletid.  
7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

klubbens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes 
tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller at 
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står 
på sakslisten.  

8. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de 
avgitte stemmer.  
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. 
Valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det 
stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes 
ikke som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking. 

9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og 
vedtak med antall stemmer for og imot.  

 
Styrets innstilling: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes.  



 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger 
 
 
 
Årsmelding fra hovedstyret 2020 
 
Hovedstyret har i 2020 bestått av 
Leder Jan Inge Jakobsen (også ansvarlig politiattestordningen og 

barneidrettansvarlig) 
Nestleder og styremedlem Linn Anita Ravn 
Styrerepresentant trim  Sylvi Johansen 
Leder fotball    Andreas Rørvik Bruun 
Kasserer    Asbjørn Johansen 
Styremedlem   Julian Fredriksen 
1. vara    Sondre Markusson 
2. vara    Marita Ludviksen 
 
Liland Idrettsforening har 127 registrerte medlemmer ved årsslutt 2020 – en nedgang på 90 
fra året før.  Nedgangen knyttes til korona-epidemien.   
 
Hovedstyret hadde 4 styremøter i 2020. 23 saker har vært til behandling. 
 
Regnskapet for idrettslaget som helhet viser underskudd på kr - Henviser til regnskap og 
regnskapskommentarene for ytterligere opplysninger om regnskapet. 
 
Ofoten Sparebank, fusjonert til Sparebank 68 ° Nord, var hovedsponsor for Liland IF også i 
2020.   
 
Medlemstallet og aktiviteten i LIF er kraftig redusert som følge av koronaepidemien.  
Styret og undergruppene må i 2021 samles for å bygge opp aktiviteten i idrettslaget.   
 
Regnskapet til LIF viser et underskudd på kr 410 343,69,-. Idrettslaget har til tross for dette 
god kontroll på egen økonomi.   
  
Hovedstyret takker alle som har gjort en innsats for laget i løpet av året som er gått. 
 
Styret Liland IF, Liland 4. mai 2020. 
 
 
Linn Anita Ravn        Asbjørn Johansen 
 
 
Sylvi Johansen        Andreas Rørvik Bruun 
 
 
Julian Fredriksen        Jan Inge Jakobsen



  
 
 
Årsmelding 2020 for fotballgruppa i Liland IF 
 
 
Fotballstyret har gjennomført 2 møter i 2020. 
Aktivitetsåret 2020 har vært preget av to faktorer; Rivningsarbeider og covid-19. Siden 
gymsalen skulle rives, måtte vi midlertidig se etter andre treningsfasiliteter. Valget falt på 
Breistrand grendehus. Seniorlaget benyttet i samme periode «Tianhallen» i Kilbotn som 
treningsarena, en praktfull fotballhall med kunstgress. 
Aktiviteten her gikk som normalt frem til 12.mars da all treningsaktivitet ble beordret 
nedstengt av offentlige myndigheter.  
Da sommeren kom og det ble åpnet for aktivitet for barn, ble det gjennomført 
aldersbestemte treninger på Høgda. Seniorlaget hadde også aktivitet med treninger 
gjennom sommeren, men siden idrettslig aktivitet for ungdom over 20 år ikke tillot 
fullkontakt ble treningene deretter. 
Med andre ord har av naturlige årsaker har fotballgruppas aktiviteter i 2020 vært svært 
laber. Ikke bare grunnet covid-19 men også på grunn av at enkelte årskull har vært mindre. 
Sistnevnte har medført at grunnlaget for lag i enkelte årsklasser dessverre ikke var til stede. 
Dette er faktorer man bare må regne med kan inntreffe all den tid størrelsen på årskull vil 
være gjenstand for variasjon. 
 
Styret har etter årsmøte i 2020 bestått av: 
Andreas R.  Bruun – Leder 
Sigrid Schrøder – Materiellansvarlig 
Mads Tollefsen 
Morten Korneliussen 
  







Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 
Regnskapssammendrag, regnskapskommentarer og revisjonspåtegning følger 
kommende 5 sider 
 
 
  













Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Kontingenter 2020: 
 
Enkeltmedlemskap kr 150,- 
Familiemedlemskap kr 300,- 
Deltakeravgift barne- og ungdomsfotball: kr 400,-. Påfølgende søsken 
betaler kr 150,-.  
Deltakeravgift seniorfotball: kr 850,- inkl. forsesongen, kr 450 for de som 
deltar kun fra høstsesongen. 
Deltakeravgift barneidrett kr 150,-. Påfølgende søsken betaler kr 75,-. 
Barn i førskolealder betaler kun medlemskontingent, ikke deltakeravgift. 
 
På grunn av koronaepidemien er det ikke krevd inn deltakeravgifter i 2020 
 

Kontingentsatser 2021, styrets innstilling:  

Medlemskap kr 100,- 
Treningsavgift barne- og ungdomsfotball: kr 200,- 
Treningsavgift seniorfotball: kr 300,-  
 
 
 
 
Sak 11:  Vedta idrettslagets budsjett 
 
Som følge av koronasituasjonen er status for aktiviteter svært uviss.  Styret 
vurderer det umulig å lage et realistisk budsjett. Av kjente 
kostnader/investeringer kjenner vi følgende behov: 

- Fotballgruppa har behov for innkjøp av nye drakter  
- Trimgruppa ønsker å oppdatere skiltingen for turstiene.  

Tiltakene har potensiale for støtte fra eksterne – sponsorer og 
tilskuddsordninger.   
Idrettslagets andre kostnader knyttet til aktiviteter er imidlertid svært uvisse  
og styret ber om godkjennelse fra årsmøtet på å foreta vurderinger fortløpende 
i forhold til økonomi.   
 
 
  



Sak 12:  Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
 
Styrets innstilling: 
 
Liland IF beholder dagens organisasjonsplan, med følgende undergrupper: 
 

- Fotballgruppa  
 

- Trimgruppa  
 

 
 
Sak 13:  Valg 
 
Innstilling til valg presenteres på årsmøtet. 




