Referat Årsmøte 2016 Bønes IL
17. mars 2016
Leder av Bønes IL, Christian Kanzler, ønsker velkommen til årsmøte.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Dirigent – Jarle Sørlie
Referent – Synnøve Tangen Stub
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler
Bønes IL har hatt en økning i antall medlemmer. Medlemsmassen på Idrettsskolen er stabil sammenlignet
med de siste årene, mens fotballgruppen har et identisk antall medlemmer sammenlignet med 2014.
Håndballgruppen har hatt en økning i antall medlemmer, og klubben har nå ca 1100 aktive medlemmer.
Medlemsmassen viser at det er like mange jenter som gutter som er aktiv i Bønes IL.
Trenere utgjør 13 % av medlemsmassen og er 170 i antall. Hovedstyret ønsker flere kvinner inn i rollen som
trener.
Bønes IL er et viktig aktivitetstilbud for barn og unge på Bønes, og har mange aktiviteter på tvers av de
ulike særgruppene. Blant annet er fritidstilbudet gjennom Telenor Xtra blitt svært populær.
På seniornivå har alle gruppene gjort det veldig bra sportslig i 2015. Herrelaget i håndball ble nylig
seriemestre. Damelaget i fotball rykket i fjor opp i 3. divisjon, mens herrelaget i fotball rykket opp i 4.
divisjon. Det har i vinter vært stor medieinteresse rundt sistnevnte gruppe og fotballstyret i Bønes IL i
forbindelse med terminering av kontrakter med trener.
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Årsmeldingene ble enstemmig godkjent.
Sak 5: Regnskap for 2015
Bønes IL fikk i 2015 et positivt årsregnskap på kr. 302.797,‐. Resultatet skyldes hovedsakelig økning av
inntektssiden grunnet økning i medlemsmassen og forbedret inndrivelsesprosent på kontingenter. I tillegg
har Telenor Xtra økt medlemsmassen. Kostnadene for 2015 ble omtrent som budsjettert.
Innspill fra årsmøtet: Regnskapet for neste årsmøte kan vises mer detaljert for de tre særgruppene. Det vil
hovedstyret etterstrebe til neste årsmøte.
Sak 6: Budsjett for 2016
Det er lagt opp til et defensivt budsjett for 2016 grunnet usikkerhet rundt basistilskudd fra Bergen
kommune. Tidligere har Bønes IL vært et av ti idrettslag som har fått tilskuddet, men fra i år skal alle
idrettslag kunne søke om å få basistilskudd. Derfor tar man i budsjettet høyde for at man ikke får tilskuddet.
Leieinntektene fra klubbhuset forventes redusert i 2016 sammenlignet med i fjor. Bakgrunnen er at man
begrenser utleie til å omfatte styremedlemmer og trenere med egne nøkkelbrikker. Dette forventes å gi kr.
30.000,‐ mindre i leieinntekter, men betydelig mindre slitasje på klubbhuset.
Inntekter fra Bingo utgår i 2016 ettersom selskapet har gått konkurs.

Tilskudd nøkles ut på særgruppene på bakgrunn av medlemsantall ved årsslutt.
Innspill fra årsmøtet: Kontingent for 2016 beholdes på samme nivå som i 2015. Det blir besluttet under
årsmøtet.
Vedtatt budsjett viser da et underskudd på kr. 200.000.‐
Sak 7: Valg av styrer
Fotballstyret har i forkant i av årsmøtet nedsatt en valgkomite som har jobbet for å etablere et fotballstyre
for 2016. Frode Storvik har ledet valgkomiteen og presenterte innstilling til fotballstyre, samt valgkomite for
2017.
Fotballstyret
Følgende ble valgt: Thomas Tennebø (leder), Kjersti Olsen Røyrvik, Synnøve Tangen Stub, Ola Hauge, Lasse
Eliassen og Bjørn Sætre.
Thomas Tennebø og Synnøve Tangen Stub er også representanter inn i Hovedstyret.
Valgkomite for fotballstyret
Følgende ble valgt: Frode Storvik, Christian Olsen Krueger og Ingunn Myklebust (vara)
Håndballstyret
Følgende ble valgt: Arild Fismen, Tone Risnes, Cathrine Krohn, Arnt Lund, Ellinor Sælensminde, Øyvind
Stople og Lars Petter Osa.
Arild Fismen er også representant inn i Hovedstyret.
Håndballgruppen vil i etterkant av årsmøtet konstituere en leder og utpeke ytterligere en representant til
Hovedstyret.
Idrettsskolen
Valgkomiteen for fotballgruppen har bistått i arbeidet med å finne representanter til styret for
Idrettsskolen. En del kandidater er spurt uten at dette har resultert i at noen har ønsket å stille. Det
besluttes at Hovedstyret jobber videre med å finne ressurspersoner som kan følge opp arbeidet med
Idrettsskolen fra og med høsten 2016.
Når alle representanter for de ulike særgruppene er på plass og konstituert, vil Hovedstyret konstituere seg
selv.
Sak 8: Innkomne saker til årsmøtet 2016
Godkjenning av ny lovform NIF.
Bønes IL er pålagt å følge "Lovnorm for idrettslag". Det besluttes at NIFs nye lovnorm implementeres i
Bønes IL's reglement.

