Protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening
20. mars 2019 Brakka
—

1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Svein Larsen. Det var ett minutts stillhet da
årsmøtet mintes medlemmer som hadde gått bort.
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes av årsmøtet
2. Godkjenning av fullmakter
Det var 34 stemmeberettigede tilstede på årsmøte.
Vedtak: Tas til orientering
3. Dirigent, referent og protokollundertegnere
Vedtak: Elin I-Tom ble valgt til årsmøtets dirigent, Tanja Johansen til referent.
øyvind Løken og Ove Bengt Berg til å undertegne protokollen. Berit Knudsen og
Jarle Teigøy ble valgt til tellekorps.
4. Foreningens rolle og arbeidsoppgaver
Svein Larsen redegjorde for foreningens rolle og arbeidsoppgaver.
Det har i foregående periode vært diskutert mye om VJFs rolle og funksjon. Dette
dreier seg om å styrke Vålerengas merkevare til glede og nytte for alle klubbene. Man
må skape en felles følelse og forståelse av at dette er et viktig arbeid og har å gjøre
med foreningens rolle og identitet, og ikke minst med folks forhold til Vål’enga og det
foreningen representerer. De som holder med og føler for Vålerenga er interessert i
både fotball, hoekey og gjerne også de andre .idrettene under Idrettsforeningen. Det må
komme sterkere fram slik at ikke klubbene glir mer og mer fra hverandre og ikke
lenger har den følelsen av et fellesskap som ytterligere kan bygge merkevaren. Skal
man ffi til dette må foreningen styrkes både administrativt og økonomisk.
2018 var foreningens 105 års jubileum. Dette ble markert på Sota-hjørnet på
stiftelsesdagen 29. juli med 450 til stede. Det ble avduket en benk i kobber som en
gave fra OBOS.
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Oslo Nye Teater avholdt en videoforestilling av teaterstykket Neste kamp. 350
personer deltok på dette kulturarrangementet. Jubileumsfesten ble avlyst da det ikke
var nok påmeldte. Det ble istedenfor avholdt middag på restaurant Smia 13. oktober
hvor de to nye æresmedlemmene ble hedret og fortjenestemedaljer ble utdelt.
Fremover arbeides det med et «Spell» på Vålerenga utenfor kirken, Dette er foreløpi.g
under planlegging, men planene og entusiasmen fra alle deler av Vålei~nga gjør at
dette blir mulig å få til.
Vedtak; Årsmøtet tok redegjørelsen til orientering
5. Styrets bretning
Dirigenten gikk igjennom beretningen.
Tilbakemelding på at foreningens riktige navn er Vålerengens ldrettsforening, ikke
Vålerenga [drettsforening som det står i sakspapirene. Dette ble rettet opp.

Vedtak: Årsmøte godtok heie beretningen enstemmig.
Beretningene fra Klubbene:
Vedtak:
Årsberetningene fra klubbene tas til orientering.
6. Regnskap 2018
a. Revisjonsrapport
Revisor Trude Larsen var ikke tilstede, så revisors beretning ble lest opp av dirigenten.
Revisjonsberetningen vil bli lagt med referatet.
b. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
Sissel. Andresen la fram regnskapet
Vedtak: Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent.

7. Budsjett 2019
Svein Larsen redegjorde for budsjettet.
Årsmøtes tilbakemeldinger var en viss bekymring for at det er lagt opp til et
underskudd og et dårligere resultat enn 2018. årsaken til dette er blant annet at det nye
magasinet vil i startfasen være kostnadskrevende. Det er ikke satt inn betydelige
annonseimitekter foreløpig, men det forventes at dette vil øke dersom man kommer i
gang med faste utgivelser noe som vil gjøre underskuddet mindre
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Magasinet vil bli eva.luert etter det første nummeret har kommet ut. Hvorvidt man
lykkes med prosjektet vil være klart etter denne og neste utgivelse. Da er det et bere
grunnlag for å vurdere kostnader og inntekter.
Det kom tilbakerneldinger på at Brakka burde vært lagt inn med avskrivninger.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering
8. Beretning og regnskap for Tippens Fond
Fondet har i per oden opparbeidet seg et overskudd på kr. 5109,-, og har et
bankinnskudd på kr. 1.849.175.-.
De har i år fått 2 søknader en fra Vålerenga Hoekey jenter Ull-I 3 og en fra
Vålerenga Hoekey Breddes skøyteskole. Begge søknadene ble innvilget med kr.
10.000,- til hver.
—

Beretningen og regnskapet ble tatt til orientering.
9. Innkomne forslag
Forslagstiller: Hovedstyret
Årsmøtet ber hovedstyret legge fram konkrete forslag til hvordan Vålerengens
ldrettsforening skal styrke sin rolle og funksjon blant klubbene og Vålerenga generelt.
Det må også bli en diskusjon om foreningen og klubbene skal fortsette å være
organisert på den måten det er i dag.
Det ble noe diskusjon om forlaget og det ble foreslått å sløyfe siste setning da det
kunne ligge implisitt i den første setningen dersom man kom fram med forslag om
omorganiseri.ng. AU så ikke noe problem med det.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med unntak av siste setning
10. Fastsettelse av kontingent
Hovedstyret har enstemmig fremmet et forslag om å øke kontingenten fra kr. 50,- til
kr. 100,- pr. medlem med virkning fra 2020. Skal foreningen spill.e en større rolle må
man få noe større økonomisk handlefrihet og også andre økonomiske tiltak må
vurderes. Det er helt andre kostnader enn en kontingent økning på kr. 50,- som ~ør at
det for mange unge er dyrt å drive idrett i dag. Hovedstyret ber om at årsmøte
godkjen.n.er denne økningen.
Noen i salen ønsket en tilbakemelding på hvilke aktiviteter som skal dekkes av en
eventuell økning i kontingenten. De mente at oppgradering av Brakka er i seg selv
ingen grunn til økning av kontingenten fra klubbene, da selve Brakka ikke har noen
stor verdi for yngre spillere på breddelaget. Et magasin kunne heller ikke være en
grunn til økning.
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Styrets leder svarte på dette ved å henvise til at forslaget hadde vært behandlet to
ganger i Hovedstyret og ingen hadde der uttalt seg negativt. Under behandlingen av
budsjettet tidligere på møtet hadde det nettopp fremkommet kritiske kommentarer til
at underskuddet økte og at en beskjeden økning av kontingenten kunne motvirke dette.
Argumentet med kostnader for barn og unge betraktet lederen som et skinnargument
og denne 50-lappen hadde ingen ting å gjøre med de alvorlige utfordringer som økte
kostnader ved å drive idrett for ungdom representerte. Han så heller denne diskusjonen
som en diskusjon om foreningen skulle spille en større rolle eller kun være en
overbygning i forhold til jubileer og arrangementer.
Forslag fra Jimmy Munkvold
Forslaget er det samme som ble lagt frem på årsmøte i tjor:
Vålerenga Fotball Bredde ønsker at saken utsettes til neste årsmøte. Hovedstyre bes
komme med konkrete planer for hva økningen av kontingenten skal brukes til.
Frem til dette foreligger kan ikke Vålerenga Fotball Bredde stå inne for økning av
kontingenten.
Vedtak: Forslaget fra Vålerenga Fotball Bredde falt med 13 stemmer for og
21 stemmer mot og økningen av kontingent fra 50 kroner til 100 var den~ed vedtatt
fra 2020.

il. Jordal Idrettspark og eventuelt andre idrettspolitiske spørsmål med betydning
for klubbene vLByrådsleder Raymond Johansen
Byrådsleder Raymond Johansen innledet om Jordal Idrettspark og om generelle
idrettspolitiske spørsmål. Byrådslederen fortalte om at satsningen er stor over hele byen
med fierbrukshaller, idrettshaller og kunstgressbaner. Det dreier seg om å bygge et
fellesskap og tilbud til barn og unge. Det skal i tillegg til nye Jordal Amfi bygges park
med 80 nye trær, sykkelveier og lekeplasser på Jordal. Klubbhuset og kunstgressbanen
som Amerikansk Fotball drifter i dag blir oppgrader med fullrehabilitering.
Kunstgressbanen blir tilrettelagt med undervarme slik at det blir et he]årsanlegg.
Skateanlegget på Jordal skal også bli nytt. Jordal vil derfor stå ferdig for flere grupper enn.
det gjør i dag. Jordal Idrettspark skal stå ferdig i juni 2020. Vålerenga må gå foran som en
storebror, og være raus ovenfor hva man får.
Tilbakemeldingene fra klubbene dreide seg mye om parkeringsplassene.
38 parkeringsplasser er i alle fall 100 parkeringsplasser for lite. Det blir slik planene er nå
vanskelig å ffi gjennomført skøyteskole og kamperleuper for breddeidretten en gruppe
som Jordal Idrettspark nettopp er bygget for. Dette rammer VIF Hockey, VIF Amerikansk
fotball og VIF Håndball.
—

Byrådsiederen er kjent med utfordringen, av parkeringsplasser. Han lover å se på
muligheten for flere parkeringsplasser en gang til.
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Klubbene presiserer at de i utgangspunktet er takknemlig og fornøyd med det løftet
byrådet gjør for Jordal, at dette ikke må misforståes, men at driften for breddeklubbene
blir utfordrende med 38 parkeringsplasser.
Vedtak: Byrådslederens innledning tas til orientering

12. Planer for utsmykking av Intility Arena og Nye Jordal Amfi vi Rune Hansen og
Rune Skarstein
Rune Hansen og Rune Skarstein la frem planer og tanker rundt utsmykking av Intility
Arena og Nye Jordal Amfi. Planene dreier seg om å samle hele foreningen og løfte frem
breddeidrettene slik at alle som besøker Intility Arena og Nye Jordal Amfi blir fortalt om
alle idrettene som ligger inn under foreningen og foreningens historie. Utearealene rundt
Intility Arena vil på dager hvor det ikice er kamp utsmykkes med bannere som viser alle
idrettene. Under kampdag vil det Vålerenga Fotball og Vålerenga Hoekey som prioriteres.
Visjonen er å fremme Vålerenga Idrettsforening som EN familie.
Vedtak: Årsmøte slutter seg til skisser og planer og håper det kan gjennomføres så snart
som mulig.
13. Valg

Hovedstyret
Arbeidsutvalget
Posisjon

Navn

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
i. varamann

Svein Larsen
Svein østreng
Sissel Andresen
Tanj a Johansen
Mette Selvåg
Kjell Winther

Periode
Valgt
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt
Ikke på valg
Valgt

2 år
1 år igjen
I år igjen
2 år
I år igjen
I år

Hovedstyret utgjør i tillegg representanter fra klubbene i foreningen, og følgende ble valgt,
alle for ett år:
VåI.erenga Amerikansk Fotball: Tor Nordby, vararepresentant Mette Isaksen
Vålerenga Basket
Silje Gravaas, vara Viktor Gjengaar
Vålerenga Fotball
Rune Hansen, vara Karin Yrvin
Vålerenga Fotball Elite
Hanna Skjebstad Weigård, vara Tuva Ørbeek Sørheim
Vålerenga Håndball
Are Fagerhaug, vara Marthe Nossen
Vålerenga lnnebandy
Roar Haakonsen, vara Per Wångersjø
Vålerenga Ishoekey Bredde
Albert Collett, vara TBA
Vålerenga lshockey Elite
Jan Petter Selvik, vara Jan Brandvold
Vålerenga Ski
Ole Siegel. vara Ove Bengt Berg

.42
Revisor:
Revisor
Stedfortr, revisor

Trude Larsen
Willy Sandberg

Lovkomiten,
Leder Henry Johansen
Lovkomite medlem Marit Danielsen
Lovkomite medlem Gunnar Molnes
Lovkomite medlem Kåre Thorkildsen
Bannerkomite.
leder Helge Sørlie
Bannerkom. medlem Erik Kikut
Bannerkom. medlem May Aa.s
Bannerkom. medlem Dag Olavson
Bannerkom. I vara Karin Findahl

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

i
i
I
I

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

I år
1 år
I ar
i ar

2 år igjen
Ikke på valg
Valgt
Valgt
Valgt
Ikke pa valg
Ikke på valg

2 år igjen
3 ar
3 år
3 ar
2 år igjen
2 ar igjen

Alle valg ble valgt med akklamasjon.
Svein Larsen avsluttet årsmøtet med å takke dirigenten for godt gjennomført møte.

-

Bengt

~

-

-

ar
ar
ar
ar

I år

Ikke pa valg
Hilde Malm
Jarle Teigøy
Arne Haukeberg
Tor Jørgensen
Svein østreng
Elin Nordtug

1 ar
i år

Valgt

-

Tippens Fond,
leder Dag Olavson
Tippens Fond, sekr.
Tippens fond,medl.
Tippens fond.rnedl.
Tippens fond,medl.
Tippens fond,medl.
Tippens fond.medl.

Valgt
Valgt

øyvind Løken

