
Kattem 1.7.2021      

REFERAT ÅRSMØTE KATTEM IL. ALLIANSE 
Sted: Storstua, klubbhuset Kattem Fotball mandag 28.6.2021 kl. 19:00 

Agenda: 

Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede 
 17 fremmøtte, alle godkjent som stemmeberettiget. 

Sak 02: Godkjenne innkallingen 
 Innkallingen godkjent. Kommentar på at innstillingen fra valgkomiteen  og at 
 årsregnskapet ikke var offentliggjort i forkant. Årsregnskapet var lagt ut på  
 både Kattem Fotball og Håndball sine facebooksider. Innstillingen fra   
 valgkomiteen ble fremlagt i papirene på selve møtet. 

Sak 03: Godkjenne sakslisten 
 Saksliste godkjent. Årsmøtet ble enige om at det ville bli tatt opp momenter 
 til slutt etter at de ordinære punktene var gjennomgått (se sak 8, 10 og 11) 

Sak 04: Valg av ordstyrer 
 Per Erik Austberg utnevnt som møteleder. 

Sak 05: Valg av referent 
 John O. Johansen utnevnt som referent. 

Sak 06: Velge to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 
 Raymond Andreassen og Tor Harald Botnevik 

Sak 07: Valg av revisor 
 - forslag: Morten Fjølstad (Heimdal Regnskap AS) 
 Morten Fjølstad valgt som revisor. 

Sak 08: Alliansens årsberetning 
 Leder leste gjennom årsberetningen. 
 Styrets forslag i årsberetningen om en framtidig nedlegging av alliansen tas 
 ikke til følge av årsmøtet. Årsmøtet la derimot klare føringer på at alliansen  
 skal utvikles videre slik den framstår pr i dag, men også med mulighet for å 
 rekruttere nye idretter. Dette ansees som naturlig for å holde barn og   
 ungdom i organisert idrett for området Kattem, Lund Østre, Lundåsen og  
 kommende tilstøtende feltutbygginger. Årsmøtet ber styret legge til rette  
 for godt og overordnet rekrutteringsarbeid slik at dette kan gi resultater  



 over tid. Det bør minimum legges til grunn en 7-10 års horisont for det  
 videre arbeidet. Årsmøtet gjennomgikk en diskusjon rundt utfordringer og  
 fordeler med alliansearbeidet – og gir samlet føring til styret  for at alliansen 
 skal fortsette med de idretter som er der i dag samt styrke alliansens   
 betydning for samarbeid mellom idrettene og nærmiljøet for øvrig. 

Sak 09: Gjennomgang årsregnskap 
 Kort gjennomgang av regnskapet. Svømmegruppa ønsket en   
 presisering under note 2 fra «anslått sum som svømming har til gode   
 er…» til «den totale sum som svømming har til gode er…». 

Sak 10: Fordelingsnøkkel grasrotmidler 
 - Det sittende styret hadde foreslått følgende fordeling: 
 67% andel til fotball, 24% til håndball, 6% til Allidretten og 3% til   
 svømmegruppa. Svømming overtar andelen som tidligere tilfalt Kattem  
 klatring. 

 Årsmøtet tok til orde for en annen fordeling av Alliansens inntekter.  
 Bakgrunnen er at det fortsatt finnes et engasjement for fortsette denne  
 organisasjonsformen og at en ny fordelingsnøkkel kan være med å   
 «restarte» det videre arbeidet. Ny fordelingsnøkkel ble:   
 Fotball tildeles 50%, Håndball 30% (herunder 10% til Allidrett),   
 Svømmegruppa 10% og at de resterende 10% settes av til en fri pott som  
 eventuelt nye idrettsgrener kan få ta del i. Det forventes en betydelig   
 befolkningsvekst i nærområdet de kommende årene og dette gir  
 Alliansen muligheten til å bidra økonomisk til «smalere» idrettsgrener i en  
 oppstartfase. 

 For 2021 bestemte årsmøtet at Svømmegruppa tildeles 20% av  
 midlene for å kompensere for manglende LAM-overføringer (lokale   
 aktivitetsmidler) over en lengre periode. 

Sak 11: Valg 
 I tråd med det som er nevnt i punktet over ønsket også årsmøtet andre  
 personer inn i styret. Det ble fremsatt benkeforslag og styret i Alliansen  
 består nå av følgende: 
 Tonje S. Grefstad  - leder for 2 år 
 Per Erik Austberg - nestleder for 1 år 
 Cathrine Reppe - styremedlem for 2 år 
 John O. Johansen - styremedlem for 1 år 
 Svein Ove Bakke - styremedlem for 1 år 
 Knut Alstad - varamedlem for 2 år 
 Nils Jørgen Gåsvik - varamedlem for 1 år 



 Lars Gåsø trer ut av styret etter eget ønske. Valget på ny    
 styresammensetning var enstemmig. 

 sign     sign 

 Raymond Andreassen   Tor Harald Botnevik 

  
  


