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Agenda Ekstraordinært Årsmøtet i MIL, 2017
Ekstraordinært årsmøtet i Malvik Idrettslag 2017, gjennomføres i klubbhuset 7, desember fra
kl 2000. For årsmøtet gjelder følgende dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Etablering av Idretts Fritids Ordning (IFO) fra høsten 2018
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4. Etablering av Idretts fritids ordning (IFO) tilbud fra høsten 2018.
Fotballavdelingen vedtok på sitt ordinære årsmøte i 2017, at fotballstyret skulle
gjennomføre en utredning med sikte på etablering av fotball SFO. Fotballavdelingen har i
perioden fra årsmøtet og frem til september 2017 arbeidet med denne utredningen.
Foreløpig utredning ble fremlagt for Hovedstyret i september 2017, med følgende vedtak:

I den etterfølgende saken ble, som det fremgår, etablering av IFO koblet sammen med
Årsmøtet til MIL sitt vedtak om utredning av administrativ organisering fra 2017. På
ordinært årsmøte i 2017 fikk denne saken følgende vedtak:
«Årsmøtet gir HS i oppgave å gjennomføre en utredning om vår administrative organisering.
Utredningen fremlegges for årsmøtet i 2018 med konklusjoner og anbefalinger»
Hovedstyret har valgt å samle de to sakene i en felles sak. Saken presenteres i sin helhet i
vedlagt rapport fra VKS Norge AS. Hovedstyret ønsker å fremme saken for årsmøtet med
følgende beslutningspunkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmøtet tar vedlagt rapport til orientering
Årsmøtet gir Hovedstyret i oppdrag å etablere et IFO tilbud for fra høsten 2018
Årsmøtet vedtar at IFO tilbudet skal etableres som en egen organisatorisk resultatenhet
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å iverksette ansettelse av IFO leder i full stilling.
Ny resultatenhet for IFO tilføres kr 500 000,- i åpningsbalanse for sin virksomhet fra 1.1.2018.
Midlene overføres fra Hovedstyrekontoen. Eventuelle overskudd fra virksomheten tilbakeføres
hovedstyret inntil startkapitalen er tilbakebetalt.
6. Disponering av fremtidig overskudd fra IFO etter dette tidspunkt håndteres som en del av
budsjettvedtaket på idrettslagets ordinære årsmøter.

