Protokoll fra årsmøte i Bedriftsidret(slaget ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU-B1J
2)

Tid: Onsdag 02.mars 2022 kl. 16:30
Sted: NMBU Caiiipus Ås, Vcterinærbygniiigen, moterorn Fornix (1 .etg 1-lippocampus,
materoni 1111040) og på Teams
Deltakere: Christer Wiggen Johnsen, Silje Modalil Johanson, Vinay Nannuru, Juan
Jose Jinwnez Martincz, Ola Tjåland, Kan Elise Moxnes, Karen W. Sanden
1. Godkjeiming av stemrneberettigede.
Vedtak: Stemmeberettigede er godkjent (7 inedleminei),
2. Godkjeiming av innkalling, sakliste og folTetningsol’den.
Vedtak: Innkalling, sakliste ogforretningsorden er godkjent.
3. Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
(h’dstyrer: Christer
Referent: Silje
Signere protokollen: Karl El/se og Karen
4. Behandle bedriftsidret(slagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsrneldinger.
Årsi’apporten inkludert gruppeåsnieldingei’ ble gjennomgått. 202] var et år med lite
aktivitet pga eovid-19.
J7ecltak: Årsberetning og gruppeårsmeldinger godkjennes.
5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
Vedtak: Regnskapet godkjennes i revidert stand.
6. Behandle mnnkomne forslag og saker.
6.1 Endre lovnorm slik at tidligere ansatte kan bli medlem og slik at ektefeller
/samboere til medlemmer kan bli medlem selv om de har et bedrifisidrettslag ved
sin arbeidsplass/studiested. (Revidert lovnonn med forslag til endringer finnes som
vedlegg 1).
Vedtak: Ny revidert lovnorm for NM]) U-BJL godkjennes.
6.2 Sak innsenclt av Silje Modahi Johansen: Vi trenger flere ildsjeler for å øke
aktiviteten. Hvordan spre ordet?
Folgende forslag ble drøftet:
Det kan arrangeres en ‘NM13U—BIL dag’ hvert semester/årlig hvor vi viser
våre aktiviteterfla en eller to stander/boder på campus Ås og/eller på Smak
Åsfestivalen. Til dette bør det kjepes inn 1-2 stk vimpler og lages brosjyrer.
På stanclen kan ansatte og studenter melde interesse for ulike aktiviteter og
melde seg direkte inn i idrettslaget.
Det bor lages en infonnasjonsplakat (A3,) om NMBU-BJL som kan henges
opp på ulike oppslagstavlerpå og utenJbr NMBU J-’iakaten bar også
—

-

inneholde en QR—kocle som kobles direkte lii inninelclingssiden på nettsiden
til Min Idrett. Ola er ansvarlig jbr dette med hjelp fra (le andre i styret.
Eivind Noruni (kommunikasjonsavdelingen) kan trolig hjelpe til med
trykkingen av plakaten.
Det bør publiseres infortnasjon On, stander og aktiviteter som NMBU13JL
arrangerer på in/rune!!et Denne inforinas/onen kan fhrtrinnsws inkludere en
ditektelenke til innmelding via nettsiden til Min Idiett.
Vedtak: NMBU-BJL skal etter beste evne spre ordet om hvilke aktiviteter og
muligheter idrettslaget tilbyr.
6.3 Sak innscnclt av Karl Elise Moxnes: Etablere samarbeid mellom NMBU-BIL og Ås
IL om turorientering, og erne andre spesifikke opplegg/aktiviteter som kan
inspirerer NMBU—ansaue til utendørs As—liv.
J7edtak: Kan skal undersøke hvilke muligheter sonijiiiiies.
6.4 Sak innsendt av Kan Elise Moxnes: Etablere samarbeid mellom NMBU-BIL og Ås
kommune (og Turistforeniugen?) om bruk av Kinnsåsen (og kanskje også
Rostadion?) og Breivoll (eks. leie av kanoer og kajakker, padlekurs).
Vedtak: Kan skal undersøke hvilke muligheten soni finnes.
-

.

7

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
tre.ningsavgifter.
Vedtak: Med/eniskontingent holdes itendret (200 krf De ulike gruppeledere får
fulimaki til å fastsette treningsavgfierJàr gruppens aktivitet.

8

Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
Følgende endringer til huds/eitet ble gjort.
‘Tilskudd NMBUfor 2021’ blir oppjustert fra 80000 la til 180 000 la. NMBU-BJL
skal søke oni 100 000 kr i velfkrdsmidier fra NMBU for året 2022 og idrettslaget
mottok 80 000 kr i stofte fra ATMBUfor 2021 i januar 2022.
‘Avloniskompensasjon skal legges til under inntekter. Dette estimeres til å tilsvare
6 000 kr for 2022.
Etter justering av inntektene blir total ‘Sinn inntekter’ 208 000 la.
Under kostnader så reduseres utgiftenefor ‘Volleyball’f,a 25500kr til 18300 ki
på grunn av jèilbeiegn ing av antall uke, mccl hall—leie i 2022.
“171 styrets disposisjon ‘økes fly JO 000 Jo til 39 000 1cr for å legge til rette for økt
ma;*edsfrring og økte aktiviteter i 2022.
Vedtak: Budsjettet godkjennes med endringer.
-

—

-

-

-

9

Behaudle idrettslagets organisasjonsplan.
Vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes.

10 Foreta valg.
Følgende er på valg i år:
Leder (for I år, Christcr W. Johnscn på valg)
Styremedlem (for 2 år, Karen W. Sanden på valg)
Styremedlem (for 2 år, Ola Tjåland på valg)
Varamedlem (for 2 år, Ruben E. Roos på valg)
-

-

-

-

Kontrollutvalg 2 medlemmer (for I år, Sveinar Sk evdal og Puehu Nm er på valg)
og i varamedlem (for I år)
Valgkornité (for i år)
Vedtak: Christer velges til leder for i år. Halvor Steinsholt og Ola Tjåland velges til
styreflledlelnfller for 2 år. Ruben E. Roos velges til varaför 2 år. Sveinar Skjevdal
velges t il Kontrollut valgfor i år. Styret gis fullmakt til å titnevne resterende
medlemmer til kontroliutvalg (i medlem og i vant, og valgkomite (2 medlemmer,).
-

-

Styrets inedleniner etter årsnwtet erfolgende:
Leder: Christer Wiggen Johnsen (valgt til 2023)
Nestleder: Silje Ålbdahl Johanson (valgt til 2023)
Kasserer: Vinay ATannuru (valgt til 2023)
Styremedlem: 1-Jalvor Steinsholt (valgt til 2024) og Ola 7jåland (valgt til 2024)
Varamedlem: Ruben E. Roos (valgt til 2024) og Juan J. J Martinez (valgt til 2023)
Kontrollutvalg: Sveinar Skjevdal (valgt til 2023,)

Medlemmer til å underskrive protokollen

Dato/sted

Underskrift Karl E. Moxnes

Dato/sted

Underskrifi Karen W. Sanden

