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Protokoll fra årsmøtet i Driv IL 25.03.15 

1. Godkjenne antall stemmeberettigede. 

 For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned 

og ikke skylde kontingent for mer enn 1 år. 

Vedtak: Godkjent med 27 stemmeberettigede medlemmer 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

 Innkallingen er annonsert i Enebakk Avis i felles annonse 15.1.2015, og i egen 

annonse 22.02.2015, samt publisert på www.driv-il.no  

 Vedtak: Godkjent 

 På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 

ikke er oppført på utstedt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles for 2/3 av 

de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenningen av 

sakslisten. 

Innspill på av valg av bekledning er en årsmøtesak. 

 Vedtak: Bekledning er en årsmøtesak og settes inn i sakslista under innkomne forslag 

som et forslag fra styret. Enstemmig vedtatt. 

3. Velge årsmøtedirigent. 

 Vedtak: Sturla Kaasa senior ble valgt etter forslag fra styret. 

4. Velge sekretær og to til å underskrive protokollen. 

 Vedtak: Astrid Celius ble valgt som sekretær etter forslag fra årsmøtedirigenten. 

 Kine Gundersen og Kenneth Røkeness ble valgt til å underskrive protokollen. 

5. Behandle årsmeldinger. 

 Hovedlagets årsmelding 

Kommentar, feil i medlemskontingenten. Nei, dette er for 2014 og er riktig. 

Lions pokal for 2014 vil bli delt ut på Mjær Ungdomsskole i juni 2015 med alle elevene 

tilstede slik som i fjor. Vi holder vinneren hemmelig frem til overrekkelsen. 

Kommentar, det er flott at Driv har råd til å ha en klubbsekretær og hun fortjener 

honnør for den jobben hun gjør som også avhjelper gruppene. 

Vedtak: Hovedlagets årsmelding er enstemmig godkjent 

 Gruppenes årsmeldinger. 

Kommentar, Gruppenes årsmeldinger må ha overskrift med gruppenavn neste gang. 

Det ble åpnet for kommentarer fra gruppene. 

Sykkel, Monica Godtfredsen fikk bronsemedalje i veteran NM for kvinner. 

Vedtak: Gruppenes årsmeldinger er enstemmig godkjent. 

6. Behandle revidert regnskap 2014 

 Hovedlagets reviderte regnskap for 2014 

Leder Eivind Ungersness gikk gjennom regnskapet. 

Vedtak: Hovedlagets reviderte regnskap er enstemmig godkjent. 

 Gruppenes reviderte regnskap for 2014 

Gruppenes regnskap er lagt inn i et samlet konsernregnskap med hovedlaget i tillegg 

til at de ligger enkeltvis. 
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Leder Eivind Ungersness åpnet for spørsmål og informerte om at det meste av 

pengene blir brukt løpende. 

Spørsmål om hvor tilskuddet til Friidrett fra hovedlaget ligger. Svar, det er ført på 

Friidrett 2015 fordi det le utbetalt i 2015. 

Vedtak: Gruppenes reviderte regnskap er enstemmig godkjent. 

7. Behandle innkomne forslag 

 Fastsette medlemskontingenten for 2016 

Vedtak: Kontingenten for 2016 ble enstemmig vedtatt til følgende: 

1. Medlemmer til og med 16 år: kr 260,- 

2. Medlemmer over 16 år: kr 520,- 

3. Familiemedlemskap: kr 1040,- 

4. Støttemedlemskap: kr 270,- 

 Forslag om planlegging av nye og/eller utvidelse av lysløypetrasè 

Kommentar fra leder Eivind Ungersness: Lysløypa krever mye vedlikehold slik den 

er i dag og det er stor skepsis fra grunneiere i forhold til å binde seg i 30-40 års 

leie som vi må ha i forhold til en eventuell spillemiddelsøknad for å utvide 

lysløypa. 

Kommentar på at Driv bør ha samarbeid med kommunen, og behov for at den 

bør bli bredere, og da få en dialog med kommunen på dette. 

Kommentar om at skigruppa ønsker utvidelse i bredden fordi folk går der det er 

lys. 

Kommentar på at det er lovfestet at det ikke er lov å gå i opparbeidede skiløyper 

og ødelegge dem.  

Det er satt opp skilt med info om lysløypa som et idrettsanlegg og retningslinjer 

på bruken av lysløypa. Det er også skiltet fra Drivplassen til Våglia som en turvei 

med lys. 

Kommentar på at problemet eskalerte da Østmarkkollen ble utbygd, og at 

kanskje Driv må jobbe litt med kommunen, utbyggere og grunneiere for å få 

oppmerksomhet rundt denne problematikken. 

Leder Eivind Ungersness svarer at Driv er i dialog med kommunen for å få dem til 

å gi oss kompensasjon for økt bruk og slitasje på våre anlegg på grunn av 

utbyggingen. 

Dette bør inn i kontraktene mellom kommunen og utbygger. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 Forslag fra styret om ny bekledning i Driv IL 

Styret har hatt en stadig tilbakevendende sak i Driv om Drivbekledning. Vi har 

jobbet med saken og fant da ut at tekniske idretter som sykkel og ski har noen 

særønsker som ikke lar seg kombinere med de andre gruppene, og de holdes 

derfor utenfor og fortsetter som før.  

Vi har hatt dialoger med gruppene og hatt kontakt med flere leverandører. Det vi 

har landet på nå er en løsning hvor vi har valgt noen standard produkter hos en 

leverandør som er gunstig for oss. Det blir en nettbutikk og de sponser Driv med 

drakter til alle lagene i fotball (nå i vår) og håndball (til høsten), og Driv får en 

andel av salget i nettbutikken. Dette er en ordning som er helt uten svinn for Driv 
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og som ikke gir oss noen administrasjon. Det er garantert 1-3 dagers leveringstid 

på standardvarer og maks 3 uker på spesialvarer. Nettbutikken blir fylt med det 

Driv ønsker. Hos denne leverandøren blir Driv en stor kunde. Merket er Joma og 

DinIdrett er leverandør. 

Ønske om at kopper og caps også må inn i nettbutikken. 

Det vil bli avholdt klubbkveld med mulighet til å få prøve tøy før man bestiller. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

8. Vedta og godkjenne budsjetter. 

 Vedta hovedlagets budsjett for 2015 

Leder Eivind Ungersness gikk gjennom forslaget til budsjett. Det er budsjettert 

med et underskudd på 185.000 kr, men vi tror ikke det ender slik fordi det er 

noen usikre poster. Vi har så god egenkapital at det ikke er noe problem å 

budsjettere med et underskudd. 

Drift av kunstgressbanen er den største enkeltkostnaden. Kommunen er ikke 

villige til å gå inn med midler til drift av kunstgressbanen slik det gjøres andre 

steder 

Vedtak: Hovedlagets budsjett for 2015 er enstemmig godkjent 

 Godkjenne gruppenes budsjett for 2015 

Gruppenes budsjetter er lagt inn sammen med hovedlaget i et konsernbudsjett 

Det er budsjettert med ca. 0 i gruppene. 

Vedtak: Gruppenes budsjett for 2015 er enstemmig godkjent 

9. Behandle idrettslagets organisasjon iht § 16 i Drivs lover og regler. 

 Opprette en innebandygruppe 

Innspill på at Driv alt har en innebandygruppe som ble opprettet for ca, 15 år 

siden. Driv bidro da med penger til vantet i Mjærhallen. De som holdt på med 

innebandy var ikke interessert i seriespill og derfor er de heller ikke med i 

oversikten fra NIF. Denne gruppen har bare falt ut fordi den ikke sto i NIF 

rapporten og måtte derfor passes på.  

Det må sjekkes opp om vi har en gruppe registrert i bandyforbundet fra før, for 

det mener flere bestemt at vi har.  

Endringsforslag: Styret ønsker fullmakt til å formalisere innebandygruppen. 

Vedtak: Styret får fullmakt til å formalisere innebandygruppen 

 Opprette en Ishockeygruppe. 

Vedtak: Styret får fullmakt til å opprette en Ishockeygruppe,og får fullmakt til å 

sette opp organiseringen av denne.  

 Opprette en Petanquegruppe 

Vedtak: Styret får fullmakt til å opprette en Petanquegruppe og får fullmakt til å 

sette opp organiseringen av denne.  

10. Foreta valg: 

 A. Medlemmer til hovedlagets arbeidsutvalg. 

Styret har utgjort valgkomite. Alle tar gjenvalg. 

Vedtak: Driv IL arbeidsutvalget (AU) ble enstemmig valgt med følgende 

personer: 
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Leder: Eivind Ungersness, valgt for 1 år 

Nestleder: Marius Høvik, valgt for 2 år 

Kasserer: Anne-Line O`Donnell, valgt for 2 år 

1. Styremedlem: Martin Kathrud, valgt for 2 år 

2. Styremedlem: Stian Kjensli, valgt for 2 år 

3. Styremedlem: Lasse Thorsen, 1 år igjen 

4. Styremedlem: Stian Svenningsen, 1 år igjen  

Varamedlem: Ronny Skaug, 1 år igjen 

 B. 2. revisorer 

Vedtak:  

Leder: Tore Smådal. Enstemmig valgt for 1 år 

Vararevisor: Solveig Næss. Enstemmig valgt for 2 år 

 C. Medlemmer til komitèene 

Vedtak: ingen valgt  

 D. Representanter til møter og ting i de organisasjoner laget er tilsluttet. 

Vedtak: Ingen valgt 

 E. 4. medlemmer til valgkomitèen til neste årsmøte. 

Kommentar om at årsmøtet bryter Drivs lover ved å ikke ha en valgkomite 

Vedtak: Ingen valgt. 

11. Behandle protokoller fra gruppenes årsmøter. 

              Protokollene ble ikke lest høyt på årsmøtet. 

              Vedtak: Godkjent  

12. Behandle gruppenes valgte gruppestyrer. 

               Gruppestyrene ble ikke lest høyt på årsmøtet. 

               Vedtak: Godkjent 

13. Takk til sponsorer. 

               Kun infosider med takk til sponsorer. 

 

 

Møtet hevet 21.50. 

 

 

 

________________________                                              _______________________ 

Kine Gundersen                                                                      Kenneth Røkeness 

 

 

 

 

_________________________ 

Referent: Astrid Celius     

Ytre Enebakk 25.03.2015     
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