
Saksliste for årsmøte i Klæbu Idrettslag
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Klæbu IL avd. Funkis søker medlemskap i Norsk Innebandyforbund

Med vennlig hilsen
styret i Klæbu Idrettslag



Årsmøtesak 1

Godkjenne de stemmeberettigede

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.

Årsmøtesak 2

Godkjenne innkallingen som ble sendt ut den 13.01.2022.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkallingen.

Årsmøtesak 3

Godkjenne sakslisten som ble publisert den 20.01.2022.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner sakslisten.

Årsmøtesak 4

Forretningsorden

● Ønskes ordet under behandling av en sak, gis det tegn til møteleder om dette
● Møteleder bestemmer når strek skal settes for en sak eller diskusjon
● Ordinære saker vedtas med normalt flertall

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forretningsordenen.

Årsmøtesak 5

Velge dirigent: Forslag: Arild Haugen

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Arild Haugen som dirigent.

Årsmøtesak 6

Velge referent: Forslag: Renate Thorvaldsen Svinning

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger Renate Thorvaldsen Svinning som referent.



Årsmøtesak 7

To medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag: Velges på årsmøtet

Forslag til vedtak:

To stykker foreslås og velges på årsmøtet.

Årsmøtesak 8

Funkis søker medlemskap i Norsk Innebandyforbund

Saksframstilling

Bakgrunn

Saken gjelder å legge til rette slik at Funkis kan delta på innebandy i Klæbu og for å kunne
spille innebandykamper i tilrettelagt serie og cuper. Treninger vil foregå innenfor tildelt
treningstid. Funkis vil fortsatt være en avdeling i Klæbu IL.Funkis har flere ganger prøvd å
spille innebandy samt hatt besøk av innebandyforbundet. Utøverne har også fått prøve å spille
innebandykamper i januar 2020. Dette var noe som gav mersmak. Etter besøket fra forbundet
fikk Funkis en tilbakemelding om at Klæbu IL Funkis måtte være medlem av Norsk
Bandyforbund for å kunne spille innebandykamper og motta oppfølging og økonomisk støtte
fra forbundet. Etter samtaler med forbundet og krets stod det igjen to ulike løsninger.

1. Klæbu IL Funkis inngår et samarbeid med Klæbu innebandyklubb og utøverne blir
medlemmer i KIBK for å spille kamper. Økonomisk støtte utbetales til KIBK og
tildeles utøverne i funkis for å foreta innkjøp av utstyr. Det lages avtaler mellom KIBK
og KIL i forhold til bruk av faste trenere ansatt i KIL. KIBK var positiv til et slikt
samarbeid.

2. Klæbu IL Funkis søker opptak i Norges bandyforbund. Dette for å kunne spille
kamper for Klæbu IL, motta støtte til utstyr og bruke ressursene KIL har rundt
barna/ungdommene. Forutsetningen er at det kun er Funkis som tas opp i
bandyforbundet og KIL skal ikke ha andre innebandy-tilbud. KIL kommer ikke til å
være en konkurrent til Klæbu innebandyklubb.

For idrettslaget og Funkis vil det være best og mest ryddig å velge løsning 2. Løsning 2
innebærer at også at Norges Bandyforbund bidra med:

● Gjestetreninger og gratis trenerkurs for assistentene
● Utstyrspakke med køller og baller (10.000 kr)
● Fri midler til gruppa (5.000 kr)



Medlemskapet i Norges Bandyforbund er gratis det første året. Deretter er avgiften kr 1250,-
per år. Møter man på årsmøte får man kr 500 i fratrekk. For Klæbu Idrettslag vil det å søke om
opptak i Bandyforbundet være en årsmøtesak.

Saken ble behandlet i hovedstyret i KIL den 24. november som fattet følgende vedtak.

AU gis fullmakt til å arrangere et elektronisk årsmøte hvor det fremmes en sak om at
Funkis kan søke om opptak i  Norges Bandyforbund.

Med grunnlag i ovennevnte fremsettes derfor følgende:

FORSLAG TIL VEDTAK

Årsmøtet vedtar at Funkis kan søke medlemskap i Norsk Innebandyforbund.

Klæbu 20. januar 2022

Hovedstyret


