IL Norodd Hovudlaget
Årsmelding 2012
13. mars 2013

NM-lagene i Triatlon under Toppidrettsveka.
Sølvlaget til venstre, og gullaget i midten.

F.v.: Vegar Ulseth, Tron Kjønnø (delvis skjult) og Knut Visnes.
På 1.laget f.v.: Berend de Waal, Anders Tøsse og Sindre Giske
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IL NORODD - HOVUDLAGET
Sakliste til Årsmøtet 2012 - 13. mars 2013.
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling

3. Val av møteleiar, møtesekretær og 2 møtedeltakarar for underskriving av
møteprotokoll.
4. Hovudlaget si årsmelding
5. Gruppene sine årsmeldingar: i. Svømmegruppa
ii. Sykkelgruppa
iii. Friidrettsgruppa

Kaffipause
6. Hovudlaget sitt rekneskap
7. Gruppene sine rekneskap i. Svømmegr., ii. Svkkelgr., iii. Friidrettsgr.
8. Innkomne forslag:
9. Fastsetting av kontingent
10. Val:
a. Leiar for eit år
b. Nestleiar
c. Sekretær
d. Kasserar
e. 1 styremedlem
f. 2 vararepresentantar for to år
g. Revisor
h. Vararevisor for to år
i. Husstyre 3 rep.
j. 2 vararepresentantar til Husstyret for to år
k. 2 representantar til årsmøtet i Idrettsrådet
1. 2 vararepresentantar til årsmøtet i Idrettsrådet for to år
m.3 representantar til valnemnda for eit år
11. Avslutning
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ÅRSMØTE I NORODDS HOVEDLAG
ONSDAG 13. MARS 2013
(For perioden 01.01.2012- 31.12.2012)
ÅRSMELDING
Styre
På årsmøtet 14.03.2012 ble følgende styre valgt:
Leder: Oddbjørn Lomundal (1 år)
Nestleder: Stein Ohr (Ikke på valg))
Sekretær: Inger Johanne Bjørnå (2 år)
Kasserer: Henry Opland (Ikke på valg)
Styremedlem: Harald Søbstad (2 år)
Varamedlemmer: Ronny Myrseth og Ann Jorunn Sagli (2 år)
Fra gruppene: Tron Kjønnø (leder Norodd Friidrett)
Johan Aronsen (leder Norodd Svømming)
Karl Einar Ulseth (leder Norodd Sykkel)
Revisorer: Arnt Eilertsen (hovedlag og friidrett) (2 år)
Erling Meese (svømming og sykkel) (2 år)
Husstyre: Steinar Jonassen, Terje Kvisvik, Henry Opland (Ikke på valg)
Varamedlemmer til Husstyret: 1. Frank Brandstad 2. Jan Frode Helmersen
Representanter til årsmøtet i Idrettsrådet: Oddbjørn Lomundal, Stein Ohr
Vararepresentanter til årsmøtet i Idrettsrådet: Jan Frode Helmersen, Ole J. Hesjevik
Valgkomite: Ble utsatt til nytt styremøte i hovedlaget.
Det har i perioden vært holdt 3 styremøter. I tillegg har det vært en god del
telefonkontakt og uformell kontakt.
Saker
1.
Årsmøtedatoer i de enkelte gruppene i 2013.
2.
Medlemskontingenten i laget. Styret mener den ikke skal heves og forbli
250 kr.
3.
Årsmelding og regnskap fra Norodd Sykkel. Dette ble enstemmig godkjent
under styremøte 03.05.2012.
4.
Dugnad i Folkeparken. Norodd Friidrett og Svømming sa seg interessert i å
delta på dugnaden som ville tilføre gruppene god inntekt. Kun friidrett stilte
med dugnadsgjeng, men det ble jobbet intenst i løpet av våren og delvis også på
sommeren. Ca. 800 dugnadstimer ble lagt ned. Norodd-løypa ble innviet offisielt med
en seremoni 14.08.2012. Det ble avsluttet med grillfest på Stormyra, og åpninga fikk
god omtale både i Tidens Krav og lokal-TV. Det vil være aktuelt å gå over løypa
våren 2013 og grøfte bedre der det er våtest. Styret er meget tilfreds med det arbeidet
som ble lagt ned i 2012.
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5.
Oppmodning til gruppene om å stille med funksjonærer under Toppidrettsveka
og med lag under lag-NM triatlon sprint. Dette fungerte greit, og Norodd var
blant de lagene i Kr-sund som stilte med flest funksjonærer. Karl Einar
Ulseth tok på seg oppgaven med å samordne lag til NM triatlon. Det ble en
stor suksess med dobbeltseier til IL Norodd. På vinnerlaget deltok disse:
Berend de Waal (svømming), Sindre Giske (sykling) og Anders Tøsse (løping). På
sølvlaget var følgende med: Knut Visnes (svømming), Vegar Ulseth (sykling) og Tron
Kjønnø (løping). Norodd stilte med hele 4 lag i stafetten. Også i 2013 vil lag-NM
avvikles i Kr-sund (03.08).
6.
Ny fane. Den oppnevnte komiteen (Inger Johanne Bjørnå og Henry Opland)
mottok ingen forslag til fane fra medlemmene. De har lånt fanen til IL Braatt som ble
laget i Thailand. De har videre vært i kontakt med kunstner Nils Fiske
som vil være behjelpelig med forslag og utforming. Utgifter til fanen er tenkt dekket
av Hovedlaget. Målet er å ha den nye fanen klar til 85-årsjubileet i 2014.
7.
Fordeling av midler til gruppene.
- LAM-midler
- Momskompensasjon
- Grasrotmidler
- Midler fra Husstyret.
For 2013 ble beløpet fra Husstyret fordelt slik:
25 % på hver av gruppene + hovedlaget. Hovedlaget fikk en stor prosentandel
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fordi det i sin helhet skal finansiere ny fane til 85-årsjubileet i 2014.
Hovedlaget har ellers ingen selvstendig inntekt.
Fordelingen av alle disse midlene har vært diskutert flere ganger, og styret mener at
det må lages en endelig «nøkkel» som alle grupper kan enes om. Det må i større grad
tas hensyn til gruppenes størrelse når det gjelder midler fra Huset.
8.
Avslutning av Lykke til-fondet. Midlene fra fondet ble fordelt mellom Støttegruppa for kreftsyke barn i Møre og Romsdal og innkjøp av ny ultralydmaskin til
sykehuset i Kristiansund. Årsmøtet i hovedlaget godkjente dette på årsmøtet
14.03.2012. Ved en tilstelning på sykehuset 25.05.2012 ble ultralydmaskina
offisielt overlevert. Oddbjørn Lomundal var til stede.
9. Årsmøtet 14.03.2012. utnevnte offisielt Oddbjørn Lomundal til æresmedlem i
IL Norodd. Selve overrekkelsen foregikk på årsmøtet i Norodd Senior noen
dager tidligere. Tildelingen var holdt hemmelig for Lomundal og ble godkjent
av det øvrige styre uten at han kjente til det.
10.
Oddbjørn Lomundal og Stein Ohr var til stede under årsmøtet i Idrettsrådet
16.04.2012. Årsmøtet ble for øvrig holdt i Norodd-lokalet.
Kristiansund per 31.12.2012
Styret
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