Årsmøte SUS BIL 2017
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtested:
Tilstede:

15.03.2018
17:00 - 19:30
Forus Sportssenter
20 medlemmer, inkl. 7 styremedlemmer

Arkivref:

28441/2018

Styremøte SUS Bedriftsidrettslag
Innledningsvis ble det godkjent at årsmøtet var lovlig innkalt.
Sak 1 – Oppnevning av ordstyrer
Arild Johansen valgt som ordstyrer.
Sak 2 – Oppnevning av referent
Nina Nysted valgt som referent.
Sak 3 – Årsberetning
Kort gjennomgang av årsberetning. Årsberetning godkjent for 2017 med følgende
merknader:
o Målgruppe, Helse Vest IKT, Sykehusapoteket og Sykehusinnkjøp påføres som en del
av SUSBILs målgruppe.
o Intranett-side, korrigeres til nettside.
o Idrettskretsen, dette korrigeres til Bedriftsidrettskretsen. Bente Kvasnes og Liv Helen
Omlie sitter i kretsen som talspersoner for fotball. I tillegg er Janne Selle talsperson
for volleyball
o Arrangementer: Curlingkveld arrangert 3. år på rad og intern fotballturnering (ca. 200
deltakere)
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Sak 4 – Handlingsplan
Gjennomgang av handlingsplan for 2018.
Handlingsplan for 2018 godkjent med følgende merknad:
o «Sykle til jobb-aksjon», oppstart april – juni.
o SUS aktiv, kjøres parallelt med «Sykle til jobb-aksjon»
Mer info om disse aktivitetene vil bli publisert på intranettet.
Sak 5 - Årsrapporter fra gruppene
Rapportene tas til orientering.
Sak 6 – Regnskap 2017
Gjennomgang av regnskapet for 2017.
Regnskapet 2017 ble godkjent.
Sak 7 – Budsjett 2018
Kort gjennomgang av budsjettforslaget.
Budsjett for 2018 godkjent.

Sak 8 – Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt innkomne forslag.
Styret i SUSBIL fremmet forslag om endring av vedtektsendring i forhold til medlemskap for
pensjonister samt utmelding av SUSBIL.
Forslag til ny tekst:
3.

Pensjonister
Pensjonister som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i SUSBIL må melde endring av
medlemsstatus innen tre måneder fra sluttdato i helseforetaket. Ved manglende melding
vil medlemskapet automatisk opphøre og kan ikke gjenopptas.
Pensjonister som har vært medlem i SUSBIL de tre siste årene før pensjonering vil bli
fakturert for halvparten av gjeldende medlemskontingent.

Innspill om full kontingent for pensjonister.
Avstemming:

Vedtak:

3 stemmer halv kontingent
17 stemmer full kontingent
Full kontingent for pensjonister fom 2019. Vedtektsendring godkjent med
korrigering av halv kontingent til full kontingent.
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4.

Oppsigelse av medlemskap må være SUS BIL i hende innen 20. januar. Medlemskapet vil
være gjeldende inneværende år ved oppsigelser mottatt etter denne datoen.

Vedtak:

Vedtektsendring godkjent.

Sak 9 – Valg
1. Styreleder, ikke på valg: Vibeke Hop
2. Nestleder, på valg for 2 års periode: Dag Raugstad valgt
3. Sekretær, ikke på valg: Nina Nysted
4. Controller/kasserer, på valg for 2 års periode: Vigdis Murvold valgt
5. Styremedlem, på valg for 2 års periode: My Torkildsen valgt
6. Styremedlem, ikke på valg: Ingve Sandvold
7. Varamedlem, på valg for 1 års periode: Øyvind Watland valgt
8. Varamedlem, på valg for 1 års periode: Karin Haaland valgt
Valgkomite: På valg for 1 års periode: Toyni Line Bjelland og Arild Johansen valgt.
Sak 10 – Utdeling av idrettsmerket
Ingen idrettsmerker utdelt.
Nina Nysted
Ref.
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