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Driv lL

Protokoll
L. Godkjenne antall stemmeberettigede

a. For 6 ha stemmerett m6 medlemmet vere fylt 15 6r og ikke skylde
medlemskontingent. Medlemskap i idrettslaget er forst gyldig fra den dag
kontingenten er betalt

b. Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. g
7(3), har ikke stemmerett p6 idrettslagets 6rsmote. Dette gjelder ikke for
spiller/utover med kontrakt og medlemskap i laget.

c. Medlemmer under 15 6r har moterett og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Antall stem meberettigede: gI
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

a. Innkallingen er annonsert i Enebakk Avis i felles annonse 2t.L2Ot6, og i egen
annonse 25.2.20t6, samt publisert p6 www.driv-il.no, Driv Facebook, og med
oppslag p6 Vdgsenteret,

b. P6 Arsmotet kan det ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som
ikke er oppfort pA utstedt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles n6r 2/3 av
de fremmotte stemmeberettigede p6 6rsmotet vedtar det, ved godkjenning av
saklisten.

lnnkallingen, sakslisten og forretningsorden bte godkjent uten merknader
3. Velge 6rsmotedirigent, referent og 2 medlemmer til 6 underskrive protokollen

a. Arsmotedirigent

Sturla Kaasa Sr ble volgt etter forslag fra styret.
b. Referent

Astrid Celius ble valgt etter forslag fra Sturla

c. To medlemmer til 6 underskrive protokollen
Falgende ble valgt til d underskrive protokollen:
Per Erik 4stlie
Sturla Koasa jr
4. Behandle idrettslagets 6rsberetninger

a. Hovedstyrets 6rsberetning
Arsberetningen ble lest h^yt ov Sturla Koasa Sr og det ble dpnet for sptrsmdl og
kommentarer.

Kommentarer:
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Det kom opp anske om mer info om skolen og ny hall. Leder Eivind svorte ot Driv sin rolle hor
vert d fd utbyggingen inn i et spor slik at idrettsloget kan komme med innspill til anlegget. Det

er foresldtt kun en mindre gymsol pd borneskolen, sd indirekte sier forsloget fra kommunen ot
det skol bygges en idrettsholl til. Driv hor vart i mAter med kommunen og vdr rolle blir litt pd

siden for d fd mest mulig ut av kompetonsen som finnes i idrettskretsen. Det er ikke mulig for
Driv d bidra med dugnod inn i kommunen sitt prosjekt. Det ser ut til ot det kon bli bygd en ny
holl itillegg til den som stdr der. Men den vil bli mindre enn det Driv opprinnelig Onsket. Driv
prAver d fd med klotrevegg i anlegget, og vi prAver d fd dette inn i samme l6pet som skolen.

Driv skol hd et mdte med kommunen etter pdske. Det er inngdtt en sdkalt somspillkontrokt, slik

ot det er gode muligheter til d komme med innspill som er formdlstjenlig for Driv.

Godkjent.

b. Gruppenes6rsberetning

Gruppenes drsberetninger hle ikke lest hOyt. Det ble dpnet for sporsmdl og kommentorer

i. Friidrett

Dnb Friidrettsleker hodde 56 deltogere og ble ledet ot Stein Arild Degrum

ii. Fotball

iii. HAndball

Domeloget hor rykket opp i 5. divisjon etter dette ble skrevet.

iv. Orientering

v. Ski

vi. Sykkel

Monica fikk NM bronse i tempo og Erik B4hler Honsen fikk s4lv i master.

vii. Tennis

viii.Turn og Trim

Gruppenes drsberetninger ble godkjent

5. Behandle idrettslagets reviderte regnskap for 2015

a. Hovedlagets reviderte regnskap for 2015

Regnskapet ble gjennomgdtt av Eivind Ungersness og hon dpnet for spArsmdl.

lnntekter: Driftsinntektene for 2015 vor pd 4.673.907 kr. Det hor vart en jevn stigende trend de

siste drene og dette kommer bdde av Akt oktivitet, en god grunninntekt med sponsorer, Okt

stAtte fro idrettsforbundet, Okt mva. kompensosjon, og qt grosrotondelen har Okt.

Post 3100 pd 81-8812 kr er treningsovgifter. Vi er blant landets billigste idrettslag d drive idrett i.
Det er en mdlsetning d ligge lovt slik ot flest mulig kon delto pd aktivitetene.

Kostnader: Dette er i stor grod dktivitetsutgifter og vedlikehold

Post 5607 er vedlikehold Mjer stodion er drift av kunstgresset. Det vor en ekstro innsqts med
pdfyll ov gronulat pd co. 1-00.000 kr. Det var det forste dret med vinterdrift og det er vel

onvendte penger ndr vi ser den Akte oktiviteten. HS har en lApende diskusjon rundt
vinterdriften. Hvis vi bore lor banen snl igjen, sd kon det fort bli i april f4r det kon spilles pd den.

Post 6603 er pdfylling dv ny grus pd Drivplassen etter monge dr uten pdfyll.
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Post 6865 pd LL1770 kr er kurs qv trenere, logledere og dommere. Denne posten vit vi gjerne at
aker enda mer og oppfordrer otle tit d melde seg pd kurs. Hovedlaget betoler, husk d si fro pd
forhdnd slik ot kurset blir godkjent

Post 6540 er innkiap ov utstyr. Her inngdr utstyr tit gruppene, og en stor det ov utgiftene her er
innkiap ov nye overtrekksiokker tit olle trenereflagledere og styremedlemmer. Det er farste dret
med jokker til olle.

Totale lAnnskostnader er 44j"576 kr
spqrsmdl: Helt nederst viser drsresultat pa 947.243kr og det var mye.
Svar: Det er ikke noe mdl i seg selv d gd med stort overskudd, men det gjenspeiler ogsd at vi
kunne Onsket oss mer oktivitet fro flere som Onsker seg midler til oktivitet/anlegg som koster
penger. Hdndbollfyrverkeriet Qker ogsd omsetningen vdr stort, og er uten tvil den best betalte
dugnaden Driv har hott.
Vi fikk 250.000 kr i ekstra gave fra Askim som ikke var i budsjettet.
SpOrsmdl om hva 62.000 kr odm. kostnoder fotbott er.
Svor: Det er innleide trenere tilfotbattskoten.
Kommentor pd at lyset pd Mjerbanen stdr pd longt utover normol oktivitet.
Svor: Det er trening frem til 22.30, men lyset hor vart feil innstitt.
Kommunen betaler for str^mmen pd Mjarbonen og de hor byttet alle lomper til tedlys.
Byttingen hor vart svert lite vellykket og det md mest sonnsyntig titbakefares til opprinnelig
belysning.

Hovedlaget regnskap ble godkjent.

b. Gruppenes reviderte regnskap for 2015
Gruppenes reviderte regnskop ble ikke gdtt gjennom. Eivind dpnet for kommentarer og
sp0rsmdl.

i. Tennis

ii. Orientering

iii. Friidrett

iv. iv. Fotball

v. Hindball

vi. Turn&Trim

vii. Ski

viii. Sykkel

Gruppenes regnskap ble godkjent uten kommentarer eller sparsmdl
c. Revisors uttalelse til regnskap for 2015

Revisors uttalelser ble lest hLyt ov Sturla
lngen kommentar

d. Balansen

Bolonsen ble gdtt gjennom av Eivind og han dpnet for spOrsmdl
Pd side 2 viser det en egenkapitat pd 3.657. 22J_ kr.
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Sum bank viser dt vi hor hele egenkopitolen vdr i kontanter, og vi hor gode muligheter til d tdle
investeringer.

Balansen ble godkjent

e. Noter til regnskapet/balansen

Ingen kommentarer

6. Behandle innkomne forslag

a. Forslag om fortsatt fritak for aresmedlemmer
Forslog: Styret foresldr at vdre aresmedlemmer fortsott fd fritok for medlemskontingenten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

b. Forslag om styrehonorar AU (arbeidsutvalget)

Forslag: Det innfAres et styrehonoror tilsvarende medlemskontingenten for fomiliemedlemskap
i Driv lL for medlemmer i orbeidsutvalget. For 20L6 er denne kontingenten kr L040.

Eivind kommenterer ot dette bore erstotter tidligere vedtak om dekning av

medlemskontingenten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

c. Forslag om kunstgress 7. er bane p5 Drivplassen

Forslag: Det anlegges en kunstgress 7-er bane pd Drivplassen

tnnstilting til vedtak: Arsmutet gir HS futtmakt til d bruke inntil 2/5 ov dagens grusbone pd

Drivplossen til d onlegge en kunstgressbone. ArsmAtet gir HS futtmokt til investering i denne

kunstgressbanen pd nette MNOK 0,4. Med netto menes gjenvarende kostnad for Driv etter
dugnod, tippemidler og tilskudd/spons.

Splrsmdl og kommentorer rundt hvorfor vi ikke vurderer d onlegge en L1--er bane.

Svar: Kostnadene bdde ved d anlegge og d drifte en LL-er bone er mye stArre. En 1-l--er bone vil
begrense muligheten til bdde parkering, og hockeybone pd Drivplossen. En 7- er bane vil kunne

to unno veldig mye fra Mjer stodion

Det har vart en del diskusjoner rundt d legge kunstgress pd hele bonen, med det er andre
aktiviteter i Driv som bruker Drivbanen enn fotboll. Behovet for parkering pd vinteren og gleden

ved hockeybonen bAr telle mer slik at ikke hele banen brukes til kunstgress.

Det er en veldig god grusbone i forhold til drenering, slik ot kunstgress kon legges rett pd banen

med asfolt rundt banen. Dette vil ikke skode banen og kon endres senere hvis vi Onsker d gjgre

om pd vedtoket.

Kunstgresset plosseres pd delen ov banen mot lysloypo, slik ot den kon brukes til skistadion pd

vinterstid. Det er god nok ploss til trening pd Mjar pd vinteren.

Kommentarer: Arsm^tet Onsker at Driv ser titt pd hetheten rundt banen ogsd, ikke bare

kunstgresset. Kompaktiviteter vil skope mer liv der oppe og mye av vedlikeholdet pd Drivplossen

kon gjdres pd dugnod.

SpOrsmdl og kommentorer om utvidet sum:

Qnske om d Oremerke litt ov denne sL)mmen til vedlikehold pd Drivplassens bygninger. Sp1rsmdl

om d Ake summen til 750.000 kr for d kunne to med mer vedlikehold pd omrddet/bygninger
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rundt. dkt oktivitet med fotbotl krever mer ptass til utstyr pd Drivplossen. Det hor vart forstog
tidligere om d gjOre noe med kiosken ogsd.
Konklusjon: Arsmatet 4nsker ot det ogsd sees pd hele omrddets bygninger i denne
sommenhengen. Det er monge grupper som kon dra nytte dv en opprusting av fasiliteten der
oppe. Arsm\tet Onsker d tegge tit 250.000 kr titforstaget.

Endringsforslag til innstilling til vedtak:
Arsmotet gir HS fultmokt til d bruke inntit 2/5 ov dagens grusbane pd Drivplassen tit d onlegge
en kunstgressbane' Arsmotet gir HS futlmokt til investering i denne kunstgressbanen pd nette
MNOK 0,4' Med netto menes gienvarende kostnad for Driv etter dugnod, tippemidter og
tilskudd/spons.

I tillegg bevilges det 250.000 kr tit bygningsmdsse og uteareol pd eiendommen Drivplassen. Det
settes i den forbindelse ned en gruppe som skal jobbe for d fd inn innspilt pd hvo gruppene
Ansker her.

Vedtak: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

d. Forslag om 6 anlegge en asfaltert rulleskilOype
Forslog: Jeg foresldr at hovedstyret utreder muligheten tit d antegge en osfaltert rulleskiloypa,
plossert i tilknytning til et ov Drivs eksisterende anlegg. Lengde co. 1_,5 - 2 km.

Kommentorer: riksvei 1-20 fryktes d bti en omkjoringsveifor tungtrafikk. Rulteski er ovhengig av
en fost og fin asfalt til d gd pd. Det dukker opp flere rutleskitoyper rundt i tondet for d sikre god
sikkerhet for barn og unge.

Kommentor om ot dette er et godt forslag som ogsd kon gjelde for rullestolbrukere og kan
brukes som vei for gdende pd vinteren.
LyslOypa som mulig oreno: Skogsdrift og kryssing ov ruileskitOype er ikke bro, men der er det tys.
Det er lettere d anlegge skiloyper pd osfalt, ogsd. Lystoype er onlagt med spiltemidler, sd det md
undersakes far det eventuett gjgres noe i lysloypo.
lnnstilling til vedtak: Styret innstiller tit ot forslaget vedtos.
Vedtak: Enstemmig vedtdtt.
7. Fastsette medlemskontingenten og treningsavgifter

a. Fastsette medlemskontingenten til Driv lLfor 2Ot7
Forsfag: styret foresldr at medlemskontingenten for 20L7 akes med 2.j.% for oile typer
medlemskap.

Kontingenten blir da som fLlger:' L. Medlemmer til og med L6 dr fra 2G0 kr til 265 kr
2. Medlemmer over 16 dr fra 250 kr tit 530 kr
3. Fomiliemedlemskap fra J_040 kr tit j.060 kr
4. Stottemedlemskap fro 270 kr tit 275 kr.

lnnstilling: Medlemskontingenten Okes med 2.L % fra 201_6 tit 2017 for alle typer medtemskop.
Vedto k: Enstemmig vedtatt
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b. Fastsette gruppenes treningsavgifter for 20t6, 2OL7

Forslagene ble ikke lest hoyt

Forslagene:

Treningsavgifter fotball: Faktureres vinter

For utovere som hor oppstort etter 1. mai innr4mmes halv treningsovgift ifotboll

Treningsavgifter hdndball: Fa ktu reres hOst

Lagklasse Treningsavgift 2016 Treningsavgift 2Ot7

A-lag 2400 kr 24OO kr

B-lag 2400 kr 240Okr

Damer og menn L700 kr 1700 kr

Jr-lag 22OO kr fakturert 1600 kr 1600 kr

GlJ T4 1600 kr 1600 kr

GlJ L3 1500 kr 1500 kr

GlJ t2 1400 kr 1400 kr

GlJ tl L300 kr 1300 kr

GlJ tO 1100 kr 1100 kr

clJ 9 1000 kr L000 kr

GlJ I 900 kr 900 kr

GlJ7 800 kr 800 kr

GlJ 6 700 kr 700 kr

Lag Treni ngsavgitt 2Ot5 I 20LG Tren i n gsavgitt zOtG | 2Ot7

Lek med ball 550 550

Lek med ball sosken 450 450

Hdndballskolen 700 700

HAndballskolen sdsken 600 600

Alder8-ILAr 1000 1000

Alder 8 - 11 6r sosken 900 900

Alder 12 - 1-6 6r 1500 1s00

Alder 12 - 16 6r sosken 1400 1400

Junior/senior 1700 L700

Junior/senior sosken 1700 1700

For utlvere som har oppstort etter nyttdr, innrqmmes halv treningsavgift i hdndball.
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Treningsavgifter ski: Faktureres host

For utovere som har oppstort etter nyttdr innrom@
skjer nd kun h^st.

Treningsavgifter sykkel: Faktureres vinter/tidlig v6r

Aldersklasse Tre n i ngsavgift zOtS / 2OL6 Treningsavgift 2OLG | 2OL7
8,9,10,LL ogt2 6r 590,-

t3 og14 Ar 840,-
15 og 16 5r 1090,-

Junior: 17,18,19 og 20 6r 1590,-
Senior: 2I-23 6r 1590,-

Treningsavgifter turn og trim: Faktureres host

Aldersklasse 2OL5l2Ot6 2Ot6l2OL7 faktura 1 gang i 6ret
Barn:Lgangiuken 500 kr pr barn, pr. semester 1000 kr
Voksen:L gang i uken 650 kr pr semester 1300 kr
Barn:2gangeriuken 850 kr pr barn, pr semester L700 kr
Voksne:2gangeriuken 990 kr pr semester 1980 kr
Soskenmoderasjon 1-00 kr trekkes fra p6 barn 2 200 krtrekkes fra pd barn2

Aldersklasse 2015 20t6
Barn 100,- 100,-

Voksne 300,- 300,-

Treningsavgifter tennis: Faktureres v6r

Aldersklasser 2015 20L6
En person 800,- 800,-
En familie samlet L200,- 1200,-
iunior (under 12 6r) 200,- 200,-

Treningsavgift friidrett: Faktureres v6r

Aldersklasser 2015 20t6
Barn 100,- 100,-

Driv lL
Postboks 66

1917 Ytre Enebakk
post@driv-il.no

$'sk i *'lr $" S p*ry***[:erg
kF,,{,q,g,l.ng,[!

\\ , EIL- ?,q

i; i'il * i.:. C g, rri i'



WDB,f*y*

Side B av 15

TRIVSEL - BREDDE . KVALITET

Treningsavgifter volleyball: Faktureres h6st 2016 fOrste gang

Aldersklasser z0]-sl2Ot6 2OL6l2OL7

Voksne Ingen gruppe 100,-

Treningsavgifter aktivitetsgruppa: Faktureres host 2016 f6rste gang

Aldersklasser zOLsl2OL6 2OL6l2OL7

Barn Ingen gruppe 200,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

8. Vedta idrettslagets budsjetter

a. Hovedlaget

Eivind Ungersness gikk gjennom budsjettet

lnntekter Budsjettetfor 20L6 sum driftsinntekter kolonne helt til h6yre er ca.

700.000 kr lovere, enn i fior. I fior fikk vi en stor gave fra Askim Spydeberg Sparebonk og vi fikk
mvo. for onlegg. Dette er ikke inntekter som kommer i 2076

Sparsmdl: ong. grosrotondelen, hvor sikker er den. Svor: Vi hor fdtt omtrent det somme iflere
dr, jevnt 1kende de siste drene.

Kostnoder: Det er i stor grod kostnodene til de forskjellige gruppene med oktiviteter og ligger

omtrent som resultotet 20L4.

Spgrsmdl Trenerutgifter pd over 400.000 kr post 4700, hvem er det som fdr de pengene. Svor

dette er fotball (trener o log og utgifter fotbollskole), hdndball (1000 - 3000 kr i dret pr trener)

og turn og trim, og dette gjelder for veldig mange trenere. Hdndboll der md trenerne sende inn

og be om d fd det utbetolt, og det hor ikke alle gjort.

SpArsmdl: Hor det vert en verdidebatt pd at en trener skol ho sd mye betolt for d trene et Driv-

log. Svar: A-loget skol selv enten betole eller jobbe inn kostnaden for treneren sin slik at dette

ikke skal belostes fotballgruppo.
Sporsmdl: Har det oldrivert tenkt pd d snu det slik ot de som er trener for unge fdr betolt og de

voksne betaler selv. Svor: Fotboll svorer ot de som er pd A-laget betoler for sin egen trener, det
er ikke en utgift for gruppo som helhet. Det er voksne som betoler selv.

Sum kostnader drift idrett er ganske nlyaktig det somme som ifjor.
Post 5000 er l6nninger totalt 500.000 budsjettert.

Annen drifiskostnod som stort sett det hovedloget dekker, med unntak ov post 6603 som Okes

med 250.00 kr til totolt 750.000 kr etter vedtok pd kunstgress pd drsmltet nd.

Post 6605 er drift av tennisbanen

Post 6608 er kostnoder rivning ov Qstbybokken og stdr i null. Dette er en potensiell sak hvor vi

kan fd pdlegg om riving-hele anlegget er spesiolavfoll. Sparsmdl om det burde vart logt inn en

utgift her i istedenfor ot den stdr i null. Svar: Vi har jobbet for 6 finne potensielle brukere som

kan overta anleggets moterioler mot d fjerne det. Sparsmdl: Kan Driv komme i et
onsvorsforhold der hvis den detter ned. Svor: Tror ikke den detter ned, men ting kon jo folle ned
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fra den' strengt tolt sd er det grunneiers ansvor siden den stdr pd hans tomt hvis det skier noe
her, men vi onser den som ganske trygg
Arsresultot viser nd et budsjettert underskudd pd 6gg.000 kr etter endringene.
Vedtak. Budsjettet ble enstemmig godkjent.

b. Gruppene

sturla dpnet for kommentarer eiler sporsmdr til gruppenes budsjetter.
i. Tennis

ii. Orientering

iii. Friidrett

iv. iv. Fotball

v. H6ndball

vi. Turn &Trim

vii. Ski

viii. Sykkel

Sporsmdl ang. lAnnsdelen tiltrenere og rapportering av lAnn.
Svar: Enkeltpersoner kan fd inntit L0.000 kr uten ot det md innropporteres. Alle grupper skal
innrapportere det de utbetoler til enkeltpersoner slik at vi hotder kontrolt pd dette.
Vedtok: Gruppenes budsjetter bte godkjent
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

a. Opprette grupper i Driv lL

Forslag om d opprette en volleyboltgruppe,
Forslag om d opprette en aktivitetsgruppe for barn ungdom med lunksjonsnedsettelse eller
behov lor litt ekstra tilrettetegging, older 6 - 16 dr

Det var en trykkfeil i alder aktivitetsgruppa, korrekt er 6-16 dr, ikke 0 _ 1b 6r
vedtak: styret f6r fullmakt til 6 opprette en volleyballgruppe og en aktivitetsgruppe i Driv lL,
samt fullmakt til e sette opp organiseringen av disse gruppene.

b. Oppdatere Drivs lover etter ny lovnorm
Eivind og Astrid kommenterte de viktigste endringene.
Lovene ble ikke gjennomgdtt, Astrid fikk fuilmakt tit d futtfgre endingene
Vedtak: Lovene ble godkjent.

10. Foreta valg

a. Valgkomite med reder, 2 medremmer og ett varamedrem {reder verges forst)
Sturla Kaasa Sr gjennomforte valg av valgkomite.
Styrets forslag til valgkomit6:
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Varamedlem tar

Vedtaksforslag: forslaget vedtos, og valgkomiteen fullmakt til d besette ledige verv selv

Vedtdk: Vedtdtt.

b. Valg hovedstyret (arbeidsutvalget + gruppelederne)

Jan Erik tok over og gjennomfdrte valget. Oppfordrer alle til d bli med og to et verv i Driv.

Styrets sqmmensetning for 2075 ble |est hoyt av Jon Erik.

Styrets innstilling til hovedstyret (arbeidsutvalget + gruppelederne) i Driv lL 2015:

Leder Eivind Ungersness (1 6r) Ny 2013 tAr
Nestleder Marius Hovik (2 5r) Ny 2013, gjenvalgt

2015
lkke p6 valg

Sekretar Ingen

Kasserer Lars Atle Holm (2 6r) 26r

1. styremedlem Martin Kathrud (2 6r) Ny 2013, gjenvalgt
2015

lkke pi valg

2. styremedlem Stian Kjensli 2 6r) Ny 2014 2Ar

3. styremedlem Lasse Thorsen 2 6r) Ny 2014 2Ar

4. styremedlem Stian Svenningsen 2 6r) Ny 2014 26r

Varamedlem Anne - Line O'Donnell 2 er) 26r

Leder fotball Kenneth Rokeness 16r

Leder friidrett
(ansvarlig)

Stein Arild Degrum lir

Leder hAndball Ane Lene Gran 16r

Leder orientering Nils Petter Wiik 16r

Leder ski Nils Ole @stlie 16r

Leder sykkel Sturla Kaasa jr 16r

Leder tennis
(ansvarlie)

Tony Sandem 16r

Leder turn og trim Christopher Leiknes 16r

Leder ishockey Stian Kjensli 16r

Leder innebandy Marius Grongstad 16r

Leder petanque Kenneth Rdkeness 16r

Leder volleyball May Ellen Borge 16r

Leder

aktivitetseruppa
Kate S. Jakobsen 1dr

Driv lL

Postboks 66

1917 Ytre Enebakk
post@driv-il.no

f "1,', 
;1gi" rr:'r ,, S1:1vd+[-r*u -3'**J \ :, k*t,qsthsn s\L

,N L--
TLq



DRIV IL
Stiftet ro"o4.1937

Side 11 av15

TRIVSEL . BREDDE . KVALITET

Vedtaksforslag: forslaget vedtas, og styret fAr fullmakt til 6 besette ledige verv selv.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

c. Valg gruppestyrer (ledere er valgt under punkt over) (styret velges samlet)
i. Fotball

Fotball:

ii. Friidrett
Friidrett:

Arra ngementskomite fri idrett:

Hindball, orientering
Hdndball:

Driv lL
Postboks 56

L917 Ytre Enebakk
post@driv-il.no

Verv Navn Periode Pd valglikke valg
Leder Kenneth R0keness LAr 16r
Nestleder
Kasserer Anne Linn Terland zar 2Ar
Sekreter zar
StVremedlem Mads Randem zar 1 5r igjen
Styremedlem 26r
Styremedlem Line Nilsen zar 26r
Styremedlem Siri Saltnes 2Ar 2Ar

fotball:
Verv Navn Periode P6 valg/ikke valg
Leder Einar Braathen 2Ar 1 6r igjen
Medlem Knut Hovel Heiaas 26r 1 6r iejen

Verv Navn Periode P6 vale/ikke vale
Leder zar
Kasserer Aud Honsi 2Ar 26r
Styremedlem Stein Arild Degrum zar 1" 5r igjen
Styremedlem Lillian Stabbetorp 2Eu 26r

Verv Navn Periode Pd valg/ikke vale
Leder Stein Arild Degrum 26r 2Ar
Medlem Roger Thompson zar 25r
Medlem Marius Haug zar 2Ar
medlem 26r
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Side 12 av 1 5

TRIVSEL - BREDDE . KVALITET

Verv Navn Periode Pd valg/ikke
vale

Leder Ane Lene Gran (J. f 2006) 1" 6r 15r
Nestleder David Hellerud 26r 26r
Kasserer Guro Brurbere (J. f 2002) 2Ar 2Ar
Sekretar Lill Buer (J. f 2001) zar 2Ar
Dommeransvarlig Terje Skymoen (G. f 2002) zar 16r
Materialforvalter Sverre Berg (J. f 2003) zar 16r
Sportslig ansvarlig Wenche Magnussen (G+J. f 2008) zar 1 6r ieien

Utdanningsansvarlig Hege Gullichsen 2ar 26r
Dusnadsa nsva rlis Kai Hennine Holm (J f. 2000/1999) 2Ar 26r
Sponsoransva rlig Stvret isamr6d denne perioden 2Ar
Kioskansvarlig May Ellen Borge zar 2Ar
Lek med ball zar
Jenter f.2007 zar
Gutter f.2007 26r
Gutter f. 2006 2ar
Jenter f. 2005 2Ar
Gutter f .2004/2005 2Ar
Jenter f.2OO4 lar
Damer senior tar

Verv Navn Periode P6 vale/ikke vale
Leder Nils Petter Wiik tAr 1Ar
Kasserer Trond Wettergreen tar 26r
Sekreter Asmund Jahr 2ar 26r
Stvremedlem Unni@stlie zar 1" 6r ieien
Materialforvalter Per-Erik Ostlie 2ar 1 6r igjen
Tu rorientering Nils Petter Wiik zal 1 6r igjen
Rekrutterins Ronnv Skaue zar 2Ar
Kartkomit6 Per- Erik @stlie 2Ar 1 6r ieien
Kartkomit6 Ronnv Skaus tar 1 6r igjen
Valekomit6 Unni @stlie 2Ar 26r

Orientering:

Driv lL

Postboks 66

1917 Ytre Enebakk
post@driv-il.no

iv. Ski, sykkel

ski:
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Verv Navn Periode Pd vale/ikke vale
Leder Nils Ole @stlie 15r 16r
Kasserer Kine Gundersen zar 2Ar
Sekreter Solveig Lorenz 2Ar 2Ar
Stvremedlem Line Haus 2Ar 26r
Stvremedlem KiellOve Bierknes zar 2Ar
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Side 13 av 15

TRIVSEL . BREDDE - KVALITET

Styremedlem
Ullmaxansvarlis Oppgaven tas inn i stvret
Drift/anleegskomite Lai Ingar Holmsen 2Ar 26r
Valgkomite Styret
Arrangementskomite Styret

Verv Navn Periode Pd valg/ikke vale
Leder Sturla Kaasa jr rar 16r
Kasserer Thomas Nyborg 26r 26r
Sekreter Geir Olsen zar 1 6r igjen
Styremedlem Atle Killerud tar 1 6r igjen
Styremedlem Trym Bergtatt zar 1 6r igjen
Styremedlem 26r

Sykkel:

Valgkomite sykkel:

Arrangementskomite sykkel:

Tennis:

Turn og trim:

v. Tennis, turn&trim, ishockey, innebandy, petanque

Driv lL

Postboks 66
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Verv Navn Periode P6 vale/ikke vale
Valgkomite Knut Arne Samuelsen rar 16r
Valgkomite Leif Petter Moe Lar 16r

Verv Navn Periode Pi valg/ikke valg
Knut Arne Samuelsen lar 16r
Lai Ingar Holmsen tAr tAr
Jon Kristian Jakobsen L6r 16r
Erik Haga tAr lir

Verv Navn Periode Pd valg/ikke vale
Leder Ansvarlig TonV Sandem 16r
Kasserer Tony Sandem 2Ar 1 6r igjen
Styremedlem Nina Ekenes 26r 26r
Styremedlem Erik Buer 26r 2Ar
Styremedlem Navid Behrouz zar 26r
Styremedlem 86rd Hatlebrekke 26r 1 6r igjen
Styremedlem Per Finnerud 2Ar 1 6r igjen

Verv Navn Periode P6 valglikke valg
Leder Christopher Leiknes rar 16r
Kasserer 2Ar
Sekretar zar
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Side 14 av 15

TRIVSEL - BREDDE . KVALITET

Medlemsansvarlie Kiersti Dahl zar 2Ar
Stvremedlem Daniella Focke-Wenzel z_ ar 1 6r ieien
Stvremedlem Kristin Sletteb0 zar 2Ar
Stvremedlem Shaun Askill Hast 2Ar 1 6r igjen
Stvremedlem Andre Konsevold 2Ar 1 6r ieien
Stvremedlem Elin Sorensen 2Ar 1 6r isien
lshockey:

Verv Navn Periode P6 valg/ikke valg
Leder Stian Kiensli l.ar 16r

Verv Navn Periode P6 valg/ikke valg
Leder Marius Grongstad 16r 16r

Petanque:

Innebandy:

vi. Volleyball, aktivitetsgruppe

Volleyball:

Aktivitetsgruppa:

Vedtaksforslag: Forslogene pd gruppestyrer vedtos, og styrene fdr fullmakt til d besette ledige
verv selv.

Vedtok: Forslogene pd gruppestyrer ble vedtatt, og styrene fikk fullmakt til d besette ledige verv

selv.

d. 2 Revisorer (velges samlet)

Styrets forslag til 2. revisorer:

Leder Bernt Mvrer (2 5r) PA vale Velges for 2 6r

Driv lL

Postboks 66

1917 Ytre Enebakk
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Verv Navn Periode P6 vale/ikke vale
Leder Kenneth Rdkeness 1. 6r 1ir

Verv Navn Periode P6 vale/ikke vale
Leder May Ellen Borge 16r LAr
Styremedlem Kiersti Enger 2ar 2Ar
Styremedlem Silje Anett Hallgeirsdottir Vian 26r 2Ar

Verv Navn Periode Pd valg/ikke valg
Leder Kate S. Jakobsen rar 16r
Kasserer Anne Linn Terland 2Ar 26r
Styremedlem Elisabeth Hast 26r 26r
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Side 15 av 1 5

TRIVSEL - BREDDE . KVALITET

Vararevisor Tore Smddal (2 6r) (Endret fra leder 2016) Vefges for 2 6r

Vedta ksfo rsl og : f o rs I o g et ve dta s

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

e. Representanter til ting og moter i de organisasjonsledd Driv lL har
representasjonsrett.

lnnstilling: Styret gis fullmdkt til d oppnevne 2 representonter.

Vedtak: Styret fdr fullmakt til d oppnevne 2 representonter selv.

11. Takktil sponsorer.

Per Erik Ostlie

Sturla Kaasa Jr

Motet hevet 2L.30

Ytre Enebakk 16.3.2016

Driv lL

Postboks 66

1917 Ytre Enebakk
post@driv-il.no
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