Referat årsmøte Bønes IL 14. mars 2018
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Dirigent – Christian Kanzler
Referent – Synnøve Tangen Stub
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre v/Christian Kanzler
Bønes IL har en stabil medlemsmasse. Til tross for liten hallkapasitet øker håndballgruppen i antall
medlemmer, mens idrettsskolen har gått drastisk ned ettersom innslaget for oppstart av håndball og
fotball for de yngste starter ned i 1.klasse-alder. Medlemsmassen for idrettsskolen er redusert fra 90 barn til
36 i løpet av de siste årene.
Bønes IL gir et viktig aktivitetstilbud for barn og unge på Bønes, og har mange aktiviteter på tvers av
særgruppene. I ungdomsgruppene er det fokus på å hindre frafall samtidig som man gir et godt sportslig
tilbud. Også på seniornivå har alle gruppene gjort det bra sportslig. Damelaget har beholdt plassen i 3.
divisjon, mens herrene har holdt plassen i 5. divisjon.
Alt ligger til rette for sportslig fremdrift i Bønes IL.
Nyansatt i 2017 og sportslig ansvarlig, Reidun Seth, er godt i gang med sportslig utvikling i klubben. Det
samme er Morten Haaland i håndballgruppen som kom tidligere til klubben.
Sak 4: Årsmeldinger for hovedlaget, Fotballgruppen, Håndballgruppen og Idrettsskolen
Det kom ingen merknader til de fire rapportene.
Sak 5: Regnskap for 2017 – Arild Fismen orienterer
Bønes IL bruker ekstern regnskapsfører og revisor.
Resultatet for 2017 ble kr 308.314,-. Positivt å ha en margin å gå på for uforutsette utgifter.
De fleste stønadene til klubben som f.eks grasrotandel og basistilskudd har økt i 2017, samtidig som
kontingentinntektene har økt med kr 200.000,- uten at satsene er satt opp.

Sak 6: Budsjett for 2018
Budsjettet for 2018 er lagt på noenlunde samme nivå som i 2017. Klubben har inngått ny utstyrsavtale med
Hummel.
Sak 7: Valg
Fotballstyret ble enstemmig valgt:

Styremedlemmer

Styrefunksjon

Status

Thomas Tennebø

Styreleder

På valg. Gjenvelges for 1 nytt år

Kjersti Olsen Røyrvik

Nestleder

På valg. Gjenvelges for 1 nytt år

Knut Sundfjord

Styremedlem

Velges for 2 år

Ola Hauge

Styremedlem

Ikke på valg

Robert Kvinge

Styremedlem

Ikke på valg

Endre Jansen

Styremedlem

Ikke på valg

Christer Bergene

Styremedlem

Ikke på valg

Jens M Wennesland

Styremedlem

Ikke på valg

Håndballstyret ble enstemmig valgt:

Styremedlemmer

Styrefunksjon

Status

Arild Fismen

Styreleder / Økonomiansvarlig

Ikke på valg

Lars Petter Osa

Nestleder

Ikke på valg

Olav Pedersen

Styremedlem

Ikke på valg

Cathrine Krohn

Styremedlem

Ikke på valg

Arnt Lund

Styremedlem

Ikke på valg

Ellinor Sælensminde

Styremedlem

På valg for 1 år

Øyvind Stople

Styremedlem

Ikke på valg

Det er ikke valgt styrerepresentanter for idrettsskolen jfr pkt 8.1 i innkomne saker.

Sak 8: Innkomne saker
Sak 8.1 ble enstemmig vedtatt: Avvikling Idrettsskolen
Idrettsskolen har i alle år vært ‘’rekruteringsarena’’ for idrettslaget. Dette har vært en arena hvor de aller
yngste har fått sitt første møte med idretten. Det har vært til tilbudt aktiviteter med fokus på allsidig
trening før en evt overgang til fotball og/eller håndball på et senere tidspunkt. Stadig flere foreldre har
gjennom siste årene uttrykt ønske om en ‘’tidligere’’ spesialisering for å kunne konkurrere på like premisser
med andre idrettslag.
Idrettsskolen har de siste 3-4 årene hatt store utfordringer med å få på plass instruktører og medlemmer til
særstyret. I mellomtiden har innslagspunktet for opptak i håndballgruppen og fotballgruppen blitt lavere,
hvilket har medført at antallet medlemmer i Idrettsskolen har sunket betraktelig.

Hovedstyret foreslår en midlertidig avvikling Idrettsskolen. Dersom behovet og økonomien tilsier det
vil et hovedstyre på selvstendig grunnlag re-etablere dette tilbudet.

Sak 8.2 ble enstemmig vedtatt: Mulighet for ansettelse administrativ leder

Hovedstyret ser behovet for en administrativ leder. Dette vil frigi tid for hovedstyret, slik at fokuset
til styret blir mer mot den sportslige utviklingen av klubben. En administrativ leder med klart
definerte arbeidsoppgaver vil kunne utnytte det uforløst potensiale ifht. sponsorer/ reklame/
dugnader etc., samt profesjonalisere driften av idrettslaget. En slik stilling bør kunne være del eller
fullfinansiert ved en av oppgaven er inntektsgivende arbeide.
Hovedstyret vurderer behovet og mulighetene idrettslaget har for å ansette en administrativ leder,
samt om det er økonomisk forsvarlig for idrettslaget. Når dette er avklart vil Hovedstyret evt ansette
en administrativ leder på åremålskontrakt.

Orienteringssak: Kunstgress på Bønesbanen
Knut Olsen i Kråkenes IL kan fortelle at arbeidet med etablering av kunstgress på Bønesbanen videreføres
og går i rolig takt fremover. I komiteen for Kråkenes og Bønes IL sitter Knut Olsen, Ola Hauge, Erlend
Bygnes og Jan Helge Telseth.
Det er vedtatt at i alle instanser at kunstgressbanen skal etableres, og planen er oppstart av arbeid høsten
2018. Planen er ferdigstilling våren 2019.
Prosjektet er fullfinansiert av Bergen kommune.
Det er Idrettsservice som eier prosjektet, mens komiteen i KIL og BIL følger prosjektet og har dialog ved
behov. Målet er å få etablert et miljøvennlig kunstgress med lavest mulig tap av granulat under bruk.
Ved ferdigstilling skal banen være en 9'er-bane som i all hovedsak skal brukes til trening og kamp for
barnelagene i KIL og BIL.

Erlend Bygnes og Jan Helge Telseth

