Til medlemmer i Veme Sportsklubb

Saksliste og dokumenter for årsmøtet.
Det vises til innkalling til årsmøtet på Facebook og VSKs hjemmeside.
Dato og tidspunkt:30.03.2022.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Innstilling: Styret kontrollerer at de som sender inn stemmer er stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Innstilling: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Innstilling: Jeanette Nymoen som dirigent, Steffen Nøkleby- Karlsrud som referent.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
Innstilling: Årsberetningen godkjennes.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Innstilling: Idrettslagets regnskap godkjennes
6. Behandle forslag og saker.
Ingen saker til behandling
7. Fastsette medlemskontigent.
Innstilling: 100 kr. for barn og 100 kr. for voksen.
8. Behandle idrettslagets handlingsplan.
Innstilling: Idrettslagets handlingsplan godkjennes.

9. Vedta idrettslagets budsjett.
Innstilling: budsjettet godkjennes.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Innstilling: Organisasjonsplan godkjennes.
11. Foreta følgende valg:

a) Leder for 2 nye år for å få ulike år på leder og nestleder. Kasserer og 2
styremedlemmer.
b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt. 9.
c) 2 medlemmer+ vara til kontrollkomite. (Revisorer)
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

-

Vedlagt følger følgende dokumenter:
Forslag til forretningsorden. (Vedlegg 1.)
Årsberetning. (Vedlegg 2.)
Regnskap med revisors beretning og budsjett for 2021. (Vedlegg 3.)
Forslag til ny handlingsplan. (Vedlegg 4.)
Forslag til budsjett 2022. (Vedlegg 3.)
Forslag til ny organisasjonsplan. (Vedlegg 5.)
Valgkomiteens innstillinger. (Vedlegg 6.)
Styrets innstilling til neste års valgkomite. (Vedlegg 6.)

Innstilling: Valgkomiteen og styrets innstillinger godkjennes

Med vennlig hilsen styret.

Vedlegg 1.

FORRETNINGSORDEN VSK
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:5 min. første gang og 3 min. andre
gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de
inntegnede talere.
5.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. Taletid.

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens
navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til
votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall
stemmer for og imot.

|Vedlegg 2.

Årsberetning
Veme Sportsklubb

2021
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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Varamedlem:
Valgkomite:

Kontrollkomite:

Jeanette Nymoen
Jon Cristian Heggen
Steffen Nøkleby- Karlsrud
Jørgen Fagerås
Anders Oppen
Marte Braata
Janne Senneseth
Trond Støen
Vidar Engebretsen
Nina Senneseth
Helge Heger- Dalen
Gro Merethe Hansen
Trine Zahl
Randi Nøkleby- Karlsrud

Styrets arbeid
Styremøter
Det er i 2021 avholdt 4 styremøter.

Aktivitet (Lite aktivitet grunnet covid 19 restriksjoner.)
-

-

Skiløyper: Igletjernrunden og området Heggen/Semmentjern samt ny løype ved
Hjelmerudsetertjern er kjørt med scooter gjennom hele vintersesongen så lenge det var
snøforhold.
Innebandy på Heggen barnehage en kveld i uken, hovedsakelig ungdom og voksne deltakere.
Dansetrening er avholdt på Heggen Barnehage ukentlig, to ganger pr. uke.
Utleie av klubbhuset.
Julegrantenning med kino og minimarked.
Fotballbanen er holdt i orden for uorganisert aktivitet.
Utleia av klubbhuset. ( 15 utleie)

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Veme Sportsklubb har som mål å tilby unge som gamle i bygda et sted og en mulighet til å bedrive
idrett og mosjon. Styret mener vi har oppnådd målsetting i 2021 ut ifra rådende forhold.
Anlegg og utstyr
Beitepusser ble kjøpt inn for å lettere kunne vedlikeholde anlegg. Gulvvaskemaskin, vaskemaskin og
fryser ble også kjøpt inn.
Kostemaskin til bruk på skøytebane.
Is-skrape til skøytebane.
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Medlemstall 2021
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

0

6

10

10

90

116

Menn

1

9

7

8

114

139

Totalt

1

16

17

18

204

255

Medlemsutvikling
2017

2018

2019

2020

Kvinner

79

75

92

92

Menn

97

92

98

98

Totalt

176

167

190

190

Årsregnskap
Det vises til vedlagt årsregnskap for 2021.
Inntekter
127 479,88 kr.
Utgifter
133 454,94 kr.
Regnskapet viser at idrettslaget i 2021 hadde et underskudd på 5 975,06 kr.
Saldo pr.31.12.2021. var:
Skue sparebank 313 848,59 kr.
Sparebank 1 Ringerike Hadeland 25 583,50 kr.
Kasse 4 895,00 kr
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2021

Regnskapsoversikt Veme sportsklubb 2021
Inntekter
Grasot
Lam-midler
Ringerike kommune
Utleie klubbhus
Medlemskontingent
Sum inntekter
Kostnader
Strøm
Div klubbhus
Vedlikehold bygning
Vedlikehold utstyr
Kontorrekv.
Utstyr
Drivstoff
Kontingenter
Gaver og premier
Forsikringer
Gebyrer
Sum kostnader

Kr

Konto

43 803,86
29 247,00
17 250,00
24 678,95
12 500,07
kr 127 479,88

3441
3442
3443
3600
3920

17 481,17
8 183,57
3 256,63
9 138,00
3 811,00
62 550,46
4 821,11
3 900,00
356,00
19 610,00
347,00
kr 133 454,94

6340
6400
6600
6610
6800
6890 Beitpusser, fryseskap, vaskemaskin, gulvvaskemaskin, isskrape
7000
7400
7420
7500
7770

Driftsresultat

-kr 5 975,06

ÅRSRESULTAT

-kr 5 975,06

BALANSE pr. 31.12.21
EIENDELER
Kontanter
Skue sp.bank
Spareb. 1
Sum

4 895,00
313 848,59
25 583,50
344 327,09

EGENKAP.
344 327,09 Egenkapital

344 327,09 Sum

Vedlegg 4.

Årsmøtet Veme Sportsklubb (VSK) har følgende Handlingsplan
for perioden 2022-2023.
Visjon
Idrettsglede for alle.

VSK bygger på organisasjonsverdiene
•
•
•

Frivillighet
Demokrati
Lojalitet

•
•

Likeverd
Mangfold

Målsettinger
•
•
•
•
•
•
•

VSK skal være et idrettslag med fokus på «lek»
VSK skal drive aktivitet blant barn og unge
VSK skal stimulere til økt aktivitet blant den eldre generasjon
VSK skal være basert på dugnadsinnsats
VSK skal ha en sunn økonomi
VSK skal ha sin tilhørighet i bygda med egne, godt vedlikeholdte anlegg
VSK skal arbeide for rekruttering av ledere og trenere

Handlingsplan for 2022- 2023.
A. Anlegg:

➢
➢
➢
➢

Oppgradere klubbhus inne og ute. Drenere takvann
Vedlikeholde fotballbane med område rundt.
Vedlikehold av lysløype.
Ta en befaring på hoppanlegget i Fonkalsrud, og legge en videre plan for hva vi
ønsker å bruke anlegget til de neste årene.
➢ Rydde og oppgradere sandvolleyballbanen 2022.
➢ Lage skøytebane på parkeringsplassen bak fotballbanen. (Lysstolper, planere, vant og
gapahuk.)Eventuelt oppgradere volleyballbanen slik at det blir lettere å lage
skøytebane der.

B. Kompetanse:
➢ Kurs for de som ønsker å bli trenere/aktivitetsledere.
➢ Delta på adm. kurs i kretsen.

C. Idrettslig aktivitet
Sykkel
➢ Sykkelturer.
Ski
➢ Lokale renn (Barneskirenn).
➢ Hopp- og akedag (Fonkalsrud.)
Trim
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 Guidede turer i løpet av 2022. vår/høst, tematurer?
Innebandy på Heggen barnehage.
Sandvolleyballturnering sommeren 2023.
Swingkurs på klubbhuset.
Dansetrening.
Stille lag i Ringeriksmaraton.
Yoga.
Vårmarsjen 2022.

Allaktivitet
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mat/ jakt kveld(er) på klubbhuset.
Naturdag for de yngste.
Vemedagen 2023.
Julegrantenning.
Kino.
Klesbyttedager.
Strikkekafe.
Skytekvelder. ( Simulator)
Diverse samarbeid med menighetsrådet.

Andre sportslige aktiviteter
➢ Nye/endrede sportslige aktiviteter vurderes frem til årsmøte 2023.
E. Økonomi
➢ Aktiv økonomigruppe for å styrke økonomien

➢ Søknader. (Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank 1, Gjensidigestiftelsen, Ringerike
kommune kulturmidler, Ring blad, LAM midler, Samordna rapportering.
Momskompensasjon, Utstyrsrefusjon NIF.
➢ Søknad om refundering av utgifter til skiløyper.
Flere medlemmer- gjennomgang medlemsliste. Bruker klubbadmin til
medlemshåndtering
➢ Styret VSK .

Vedlegg 5.

ORGANISASJONSPLAN
FOR
V E M E SPORTSKLUBB
(VSK)
2022– 2023.

Innhold
Organisasjonsplan for Veme Sportsklubb (VSK)

1. Organisasjon Veme Sportsklubb (VSK)
2. Arbeids - og rollefordeling

ORGANISASJONSPLAN
En organisasjonsplan og en arbeids- og rollefordeling skal redegjøre
for de formelle kommandolinjene i VSK, og vil være to viktig
element i arbeide med å fordele oppgaver og ansvar.
Organisasjon Veme Sportsklubb (VSK)
Styret(Nåværende)
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Jeanette Nymoen
Jon Christian Heggen
Steffen Nøkleby- Karlsrud
Jørgen Fagerås
Anders Oppen
Marte Braata
Janne Senneseth

Varamedlem:

Trond Støen

Valgkomiteen
Leder:
Medlem
Vara

Vidar Engebretsen
Nina Støen Senneseth
Helge Heger- Dalen

Kontrollkomite
Leder:
Medlem
Vara

Gro Merethe Hansen
Trine Zahl
Randi Nøkleby- Karlsrud

Ansvar for barneidrett

Styremedlem:

Jon Christian Heggen

Utsending til Idrettsrådet
Styreleder .
Sponsorgruppe
Leder:
Jeanette Nymoen
Styremedlem:
Janne Senneseth
Opplæringsansvarlig
Nestleder.
Politiatestansvarlig
Jon Christian Heggen
Vara: Vara styremedlem
Arbeids- og rollefordeling

Leder i hovedstyret
Har det formelle ansvar for den totale virksomhet i VSK.
Leder VSK styremøter, og har dobbeltstemme i styret ved stemme
likhet.
Har hovedansvaret for at VSKs kostnader holdes innenfor vedtatte
budsjettrammer.
Er kontaktperson til VSKs sponsorer. Kasserer støtter.
Påser at VSK drives i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover.

Nestleder i styret
Deltar på styremøtene i VSK, og leder disse i lederens fravær.
Ivaretar VSKs interesser innad og utad i lederens fravær.
Er opplæringsansvarlig.
Er politiatestansvarlig.

Følger opp strategiplanen til VSK.

Sekretær
Deltar på styremøtene i V S K .
Sender ut innkalling til møter i styret og til årsmøtet i VSK.
Skriver og sender ut referat fra møter i styret.
Lager nødvendige saksframstillinger til styremøtene etter framlegg fra
lederen.
Sørger for at alle nødvendige sakspapirer foreligger til møter i styret.
Har ansvar for utforming og formidling av annonser etter vedtak i styret.

Kasserer
Deltar på styremøtene i VSK
Fører regnskapet for styret i henhold til NIF's "instruks for kasserere og
regnskapsførere"
Betaler regninger, avstemmer kasse- og bankkonti og rapporterer månedlig til
styret.
Holder medlemslistene i VSK oppdatert til enhver tid, og krever inn
kontingent på vegne av VSK.
Støtter styreleder i sponsorvirksomheten.
Styremedlem med ansvar for barneidrett
Sørger for at barneidretten drives i samsvar med gjeldende retningslinjer.
Styremedlem
Deltar på styremøtene i V SK .
Leder prosjektarbeid for styret som ikke naturlig ligger til andre verv.
Varamedlem
Deltar på styremøtene i VSK med uttalerett og forslagsrett.

Er vara politiattestansvarlig.
Utsending til idrettsråd
Arbeider for best mulig forhold for idretten i VSK ved å være
kontaktledd mellom VSK og kommunale myndigheter, og mellom VSK og
idrettskretsen.

Endringer i organisasjonsplanen må vedtas av V S K s årsmøt
Veme 2022.
Jeanette Nymoen
Styreleder
Veme Sportsklubb (VSK)

