Gulset IF

Årsmøte 15. mars 2018 kl 1900
Klubbhuset
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1.

Godkjenning av stemmeberettigete

Forslag til vedtak:
Avklares på årsmøtet.

2.

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

Årsmøtet er utlyst på nettsiden til Gulset IF over en måned før årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste og dagorden godkjennes.

3.

Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll

Forslag til vedtak:
Velges på årsmøtet.

4.

Årsberetning for hovedforeningen og undergruppene

Gulset IF har pr 31.12.17 979 medlemmer. Økningen fra 2015 er svært gledelig selv om det var en
liten nedgang i 2017. I år blir det opprettet en volleyballgruppe, som vil bidra til økning av
medlemstallet.
Idrettsregistreringen pr 31.12.2017
2015 2016 2017
SUM aktive
Ski
Håndball
Turn
Friidrett
Fotballgruppe

756 1022 979
115 158 146
146 196 226
143 184 177
78 75
17
381 531 537

Antall medlemmer brukes ved utregning av «verdien» for vår frivillighetsinnsats. Gulset IF
representer 17,4 årsverk med en omsetning på over 9 millioner kroner pr år, noe som kan
sammenlignes med en mellomstor bedrift.
Klubben driver omfattende idrettsaktivitet på nærområdets tilgjengelig flerbrukshall, gymsaler,
fotballbaner, lysløype og skiløyper gjennom hele året. I lokalaviser, TV og sosial medier har
klubben gjort seg synlig med mange og positive oppslag.
Det er store fremtidsplaner og prosjekter i undergruppene. Blant annet ble det i 2017 anlagt nytt
kunstgress på den opprinnelige hovedbanen til fotballgruppa. Skigruppa har fått kr. 450.000,- i
tilskudd til forprosjekt for rulleskianlegg noe som tyder på at dette blir satset på. Håndballgruppas
jenter 16 kvalifiserte seg for Bring-serien.
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Klubben mottok kr. 104.000,- fra Sparebankstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB til et
integreringsprosjekt som ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Vi fikk aksept for å benytte
tilskuddene til utstyrskjøp.
Klubben har fått diverse pålegg når det gjelder brannsikring i klubbhuset. Dette har blitt utbedret i
2017.
Våre hovedsponsorer i 2017 er fortsatt Sparebank1 Telemark, Meny Myren og G-sport. Gulset IF
har inngått ny utstyrsavtale for hele klubben med G-Max i Behakvartalet i Porsgrunn. Avtalen
innebærer gode innkjøpspriser for klubbens medlemmer. Nye sponsorer er Citycom (Herkules
kjøpesenter) og Pizzabakeren. I 2017 gjennomførte klubben et billotteri som krevde stor innsats av
mange medlemmer. Lotteriet ga en godt tilskudd til foreningens økonomi. Klubbens
sponsorgruppe gjør en viktig og god jobb.
I januar hadde klubben «Styre&stell» fest for alle styrer og dugnadsgrupper for å bli bedre kjent
med hverandre.
Hovedstyret har avholdt 6 styremøter og behandlet 61 saker, samt 1 årsmøte i løpet av 2017.
Opplysninger om undergruppenes aktivitet og status etter 2017 kan leses i gruppeårsmeldinger
som ligger vedlagt og er lagt ut på www.gulsetif.no:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Gulset IF Fotball – årsberetning 2017
Gulset IF Håndball - årsberetning 2017
Gulset IF Ski – årsberetning 2017
Gulset IF Turn – årsberetning 2017

En stor TAKK for flott innsats i 2017 til alle våre frivillige i styre, stell, trener og lagleder roller.
Forslag til vedtak:
Årsberetningen for 2017 av hovedforeningen og undergruppene godkjennes.
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5.

Regnskap 2017 og budsjett 2018

Regnskap for 2017 viser et resultat på kr 197.159 mot budsjett på kr 468.000.
Balansen viser at Gulset IF har en grei likviditet med kr 340.884 innestående i bank. Samtidig har
hovedforeningen lån i Sparebank1 Telemark på kr 2.005.527. Lånet ble nedbetalt med kr 185.469
siste år. Lånet betjenes med månedlig betaling av renter og avdrag. Lånet finansierer klubbhus og
kunstgressbane1 hvor den største andelen er knyttet til kunstgressbane1.
Etter vedtak i hovedstyret i 2016 ble det i 2017 tatt opp et nytt lån i Sparebank1 Telemark for å
finansiere en kunstgressbane2. Lånet er på kr 3.443.500 og bokført i fotballgruppas regnskap.
Fotballgruppa betjener lånet - foreløpig bare med renter.
Budsjett for 2018 viser omtrent samme aktivitetsnivå som i 2017, men det er ikke planlagt
billotteri i 2018. Vi har også dempet forventninger til sponsoravtaler og gaver noe og budsjettert
resultat er på kr 183.000.
Vedlegg 5

Resultat og balanse for Gulset IF pr 31.12.17

Vedlegg 6

Samlet oversikt for Gulset IF inkl undergrupper – regnskap og balanse 2017

Vedlegg 7

Revisjonsberetning for Gulset IF - Legges frem senest under årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2017 og budsjett for 2018 godkjennes.
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6.

Medlemskontingent til Gulset IF

Dagens medlemskontingent ble vedtatt på årsmøtet i 2013. Samme pris for barn og voksne. Etter
idrettens lovnorm § 15, skal kontingenten være minimum kr 100. Hovedstyret har ikke grunnlag
for å øke satsene.
Enkeltmedlem:
Familiemedlem:

200 kr/år (samme pris for barn og voksen)
400 kr/år

Undergruppene gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene.
Forslag til vedtak:
1. Medlemskontingenten videreføres med kr 200 for enkeltmedlem og kr 400 for
familiemedlem.
2. Undergruppene gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene.

7.

Organisasjonsplan for Gulset IF

Gjeldende organisasjonsplan for Gulset IF ble sist revidert 23. april 2015. Denne er ikke vedlagt
saksdokumentene, men kan leses på våre hjemmesider, www.gulsetif.no.
Forslag til vedtak:
Gjeldende organisasjonsplan for Gulset IF videreføres.

8.

Innkomne forslag

8.1
Opprettelse av volleyballgruppe
Initiativtakere Svein Inge Omholt og John Haagen Gjems har over en tid vært trenere og ansvarlige
for et volleyballtilbud på Gulset for gutter, nå 15 år. De ønsket tilknytning til en idrettsforening i
NIF systemet for å sikre bedre mulighet for sportslige aktiviteter. Hovedstyret var positive til ny
undergruppe og vedtok opprettelse av Gulset IF volley i styremøte i desember. Søknad om
registering ble sendt og er godkjent av Telemark idrettskrets i januar. Årsmøte i Gulset IF må
formelt godkjenne opprettelse av Gulset IF volley. Volleyballgruppa må selv organisere eget
aktivitetsstyre, inkl kasserer/regnskapsfører, samt sørge for egen drift av volleyballgruppa.
Forslag til vedtak:
Gulset IF volley opprettes som ny undergruppe. Volleyballgruppa må selv organisere eget
aktivitetsstyre, inkl kasserer/regnskapsfører, samt sørge for egen drift av volleyballgruppa. En
representant for volleyballgruppa velges inn som styremedlem i hovedstyret.
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8.2
Plassering av garasje
Gulset IF fotball har planer om bygging av garasje på kortenden av klubbhuset, sør for kiosken, for
oppbevaring av traktor, samt diverse utstyr for vedlikehold av fotballbanene. Prosjektet er
beregnet til ca kr 500.000 uten låneopptak, da mye av jobben skal gjøres på dugnad.
Vedlegg 8

Situasjonstegning og budsjett for ny garasje

Forslag til vedtak:
Gulset IF fotballgruppa får tillatelse til å bygge garasje på kortenden av klubbhuset, sør for kiosken.
Ansvar for nødvendige søknader til Skien kommune, finansiering, utføring av arbeid for oppføring
tilligges fotballgruppa. Fotballgruppa informerer hovedstyrer i hvert styremøte, og ved behov, om
status.

9.

Hederstegn

Hedertegnkomiteen fremlegger sin innstilling under årsmøtet.

10.

Valg

Etter Lovnorm for Gulset IF § 15 pkt 10 skal årsmøtet foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 8 styremedlemmer
c) Øvrige valg iht vedtatt organisasjonsplan
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem
Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.
Oversikt hvem som er på valg:
Hovedstyret:
1) Leder
2) Nestleder
3) Sekretær/kasserer
4) Styremedlem
5) Styremedlem
6) Styremedlem
7) Styremedlem
8) Styremedlem
9) Styremedlem
10) Styremedlem

Siv Dalen
Bjørn Halstvedt
Trond Indrebø
Fredrik Nilsen
Mona Engan
Einar Sanni
Cathrine Solvi
ikke besatt
ikke besatt
ikke besatt

på valg (leder velges for 1 år)
på valg for 2 år
1 år igjen
på valg for 1 år
leder ski
på valg for 1 år
leder håndball
på valg for 1 år
leder fotball
på valg for 1 år
leder turn
på valg for 1 år
på valg for 1 år
på valg for 1 år
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Valgkomitè:
1) Fredrik Mydske Nilsen (leder
2) Einar Sanni
3) Mona Engan,
4) Cathrine Solvi (vara)
Hederskomite:
Britta Erlandsson (leder), Gry Staulen, Einar Sanni
Revisorer:
1) Gunstein Bjørgum (leder)
2) Mikkel Felland
Representanter utenfor foreningen:
Skien idrettsråd: Nestleder Bjørn Halstvedt
Valgkomiteen fremlegger sin innstilling under årsmøtet.
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