
Kattem 1.4.2022 

 

REFERAT ÅRSMØTE KATTEM IL. ALLIANSE 

Sted: Storstua, klubbhuset Kattem Fotball torsdag 31.3.2022 kl. 20:00  

Agenda: 

Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede 

  9 fremmøtte. Tonje S. Grefstad, Cathrine Reppe, Raymond    
  Andreassen, Svein Ove Bakke, Nils Jørgen Gaasvik, Kjetil Jubskås,  
  Knut Erik Sandsund og John O. Johansen. 

  Årsmøtet godkjenner alle som stemmeberettiget 

Sak 02:  Godkjenne innkallingen 

  Innkallingen godkjent. Innkalling til årsmøtet var gjort kjent på de  
  respektive særidrettslagenes hjemmesider. 

Sak 03: Godkjenne sakslisten 

  Saksliste godkjent. Kommentar på at det manglet valg til    
  kontrollkomite. Alliansestyret har ikke fått dette organet på plass  
  enda etter re-etableringen i 2020. 

Sak 04: Valg av ordstyrer 

  Tonje S. Grefstad valgt som ordstyrer. 

Sak 05: Valg av referent 

  John O. Johansen valgt som referent. 

Sak 06: Velge to personer til å signere årsmøteprotokollen 

  Raymond Andreassen (fotball) og Knut E. Sandsund (håndball). 

Sak 07: Valg av revisor 

  Morten Fjølstad (Heimdal Regnskap AS). 
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Sak 08: Alliansens årsberetning 

  Leder Tonje Grefstad leste gjennom årsberetningen. Ingen    
  bemerkninger. 

Sak 09: Gjennomgang av årsregnskap 

  Svein Ove Bakke redegjorde for regnskapet og disponeringene som 
  er gjort for 2021. Alliansens økonomi dreier seg hovedsaklig rundt  
  fordelingen av grasrotmidler fra Norsk Tipping som kommer 3  
  ganger pr. år. I tillegg kommer det lokale aktivitetsmidler fra  
  kommunen (LAM-midler) som i sin helhet tilfaller Kattem    
  svømming. Fotball- og håndballgruppa får disse midlene direkte til 
  egen konto. 

  Av regnskapet fremgikk det også hvilken sum som tidligere leder  
  skal tilbakebetale til Alliansen. Se forøvrig sak 11. 

Sak 10: Valg 

  På valg: 
  John O. Johansen - styremedlem for 2 år 
  Nils J. Gaasvik - styremedlem for 2 år  
  Nestleder - ingen kandidat innstilt  

  Begge kandidatene ble gjenvalgt for en 2 års periode. Nils J.   
  Gaasvik trer inn som ny nestleder. 

  I valgkomiteens innstilling ble det pekt på at Alliansen burde følge  
  lovnormens minstekrav angående styresammensetning, dvs. 3   
  personer + varamedlem. Dette burde skje ved naturlig avgang   
  frem til årsmøtet i 2023. I overgangsperioden frem til da fungerer  
  Alliansen med 4 styremedlemmer + vara. 

  Tonje S. Grefstad - leder    (1 år igjen) 
  Nils J. Gaasvik - nestleder    (2 år) 
  John O. Johansen - styremedlem (sekretær) (2 år) 
  Cathrine Reppe - styremedlem   (1 år igjen) 
  Knut Alstad - varamedlem    (1 år igjen) 

Sak 11: Fordelingsnøkkel grasrotmidler 2022-23 

  Årsmøtet vedtok å videreføre fordelingsnøkkelen vedtatt på   
  fjorårets årsmøte. Midlene fordeles da slik: 

  Fotball 50%, Håndball 30% (herunder 10% til Allidrett), Svømming 
  10%. Resterende 10% går til Alliansen som driftsmidler og   
  egenkapital. 
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  Vedtaket fra 2021 om at nyoppstartede idretter i nærområdet kan  
  søke om pengestøtte ligger fortsatt fast. 

  Når det gjelder midler som etter hvert vil komme inn fra tidligere   
  leder skal gammel fordelingsnøkkel legges til grunn. Beløpene er   
  utregnet under.  

  Andre saker  

Svømmegruppa har tidligere hatt en intern diskusjon om å etablere 
seg som et særidrettslag. 

Årsmøtet vedtar at Kattem svømming kan etablere seg som et 
særidrettslag hvis de fortsatt ønsker dette. 

Klatregruppa i Alliansen er ikke lenger aktiv.  

Et enstemmig årsmøte gir styret fullmakt til å oppløse Kattem 
klatring. Dette er også i overenstemmelse med tidligere 
medlemmer av gruppen. 

sign       sign 

Raymond Andreassen    Knut Erik Sandsund 

   

   

Fordring på tidligere leder: 

Grasrotmidler: 207 062  
LAM-midler: 58 897  
Tilleggsbeløp skjønnsmessig beregnet: 50 000  
Totalt 315 959  

Grasrotmidlene fordeles etter gammel nøkkel: 
Fotball 67 %  138 732  
Håndball (Allidrett) 30 % 62 118  
Svømming 3% 6 212  

LAM-midlene tilfaller Kattem svømming i sin helhet. Det 
uspesifiserte beløpet er vedtatt overført til Alliansen. 

Alliansen har fått bistand fra Statens innkrevingssentral til å kreve 
inn det utestående. Av totalbeløpet over vil den prosentvise 
fordelingen bli slik: fotball 44%, håndball 20%, svømming 21% og 
Alliansen 15%. 
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