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Protokoll fra årsmøte i Frognerparken IL 
 
Protokoll fra årsmøte i Frognerparken IL. 
 
Årsmøtet ble avholdt 20. mars 2019. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete: 
Hanne Ribe 
Leikny Evjen 
Tina Remman 
Mats Morten Fredriksen 
Anja Hval Jackson 
Ingelin Harlem 
Rune Rødsten 
Marita Engzelius 
 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 8 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. Ingen innvendinger. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 

  
Sak 3 Godkjenning av sakliste  
 Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  

Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 
 
 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
 Sak 2: Godkjenne innkallingen 
 Sak 3: Godkjenne saklisten 
 Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
 Sak 5: Velge dirigent 
 Sak 6: Velge referent 
 Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning . 
 Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 Sak 10: Behandle forslag og saker 
   Idrettshjørnet i Frognerparken 
  Tildeling banetid 
  Klubblokaler 
 Sak 11: Fastsette medlemskontingent  
 Sak 12: Vedta retningslinjer for fastsettelse av treningsavgifter. 
 Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 
 Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
 Sak 15: Foreta følgende valg: 
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 15.1  Styremedlemmer 
 15.2  Varamedlemmer 
 15.3  To revisorer 
 15.4  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene  
 
 
Sak 4 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden: 
Ingen spesiell forretningsorden er nødvendig i vårt årsmøte. 

 
Sak 5 Valg av dirigent  

Styret foreslo Leikny Evjen som dirigent. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Leikny Evjen som dirigent. Enstemmig. 

 
Sak 6  Valg av referent  

 Styret foreslo Anja Hval Jackson som referent. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet valgte Anja Hval Jackson som referent. Enstemmig. 
 

Sak 7  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styret foreslo Ingelin Harlem og Leikny Evjen til å underskrive protokollen. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning. 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen. Enstemmig. 

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets årsregnskapet, for godkjenning av årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet. 

 
Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  

Sak 10.1 Status Idrettshjørnet i Frognerparken 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL jobber videre for Idrettshjørnet i Frognerparken. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 10.2 Klubblokaler 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL jobber videre for å få klubblokaler på Idrettshjørnet i 
Frognerparken. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 10.3 Nye idrettstilbud og innmelding i særforbund 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak:  
Frognerparken Idrettslag meldes inn i: 

• Amerikanske Idretters forbund 
• Svømmeforbundet 
• Brettforbundet 
• Basketforbundet 
• Danseforbundet 
• Skøyteforbundet 

Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.4 Administrasjon 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL jobber videre for å skaffe finansiering for å kunne få en større 
administrativ stilling. En 50% stilling er ikke nok for å kunne drifte idrettslaget 
tilfredsstillende. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.5 Ansettelser 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL trenger å kvalitetssikre treningstilbudet vårt og ansetter derfor en 
sportslig leder. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.6 Tildeling banetid og idrettsflater 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL trenger å få tildelt mer banetid på Frogner tennis, samt på andre 
idrettsflater. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.7 Arena for tilhørighet 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: FIL samarbeider med bl.a. Majorstuen skole for å få etablert Arena for tilhørighets 
prosjekt og søke på tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.8 Nytt innsamlingsfond 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL oppretter et fond, der vi kan samle inn penger til å bruke på 
utgifter, slik at vi kan redusere deltakeravgiftene på våre aktiviteter. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10.9 FrognerparkenLØPET 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL ønsker å etablere FrognerparkenLØPET som et årlig fast 
mosjonsløp. Enstemmig vedtatt. 
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Sak 10.10 Bydelsdagen 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL bidrar aktivt til etablering og gjennomføring av Bydelsdagen for 
Frogner og håper dette kan bli et årlig arrangement. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 10.11 Sponsorarbeid 
 Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen 
Vedtak: Frognerparken IL trenger å knytte til seg flere sponsorer, slik at vi kan få gjennomført 
flere av planene våre, samt gjøre tilbudene våre tilgjengelige for flest mulig. Enstemmig 
vedtatt. 

 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent 
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.   
Følgende hadde ordet i saken: Anja Hval Jackson 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 200 kr for 2020. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 12 Retningslinjer for fastsettelse treningsavgift 

Styret fremla forslag til fullmakt til styret å fastsette treningsavgiftene ved oppstart av 
aktiviteter.  
Følgende hadde ordet i saken: Marita Engzelius. 
Vedtak:  
Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 

 
Sak 13  Vedta idrettslagets budsjett 

Styret vil lage budsjett, når Frognerparken IL får tildelt banetid på idrettsflatene og satt opp 
kurs.  
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok at styret lager budsjett, når idrettslaget har fått tildelt banetid. 
Enstemmig. 

 
Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Anja Hval Jackson. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. 
 
 

 
 
 Sak 15 Valg 
 

15.1 Valg av styremedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo  
- Mats Morten Fredriksen 
- Rune Rødsten 
  som styremedlemmer. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingelin Harlem 
Vedtak: valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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15.2 Valg av varamedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo  
- Hanne Ribe 
- Tina Remman 
  som varamedlemmer. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingelin Harlem 
Vedtak: valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
15.3 Valg av revisorer: 
Valgkomiteen foreslo  
- Nanna Kristine Sand 
- Peter Birch 
  som revisorer. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingelin Harlem 
Vedtak: valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett 
Styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingelin Harlem. 
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. Enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 16 Signaturrett 

Styreleder og nestleder i fellesskap får signatur rett. 
Følgende hadde ordet i saken: Leikny Evjen. 
Vedtak: Årsmøtet gir styreleder og nestleder i fellesskap signatur rett. Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
           


