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ÅRSMØTE IL FRAM

INNKALLING TIL ÅRSMØTE IL FRAM

IL Fram ønsker velkommen til årsmøte.

Tid: Onsdag 10. mars 2021 kl 1900
Sted: Digitalt på teams

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og de stemmeberettigede.

2. Valg  av ordstyrer, referent og protokollsignatører (to stk.).

3. Gjennomgang og godkjenning av avdelingenes  årsmeldinger for 2020:

A. Trim

B. Friidrett

C. El-innebandy/Idrett uten grenser

D. Allidrett (5-12)

E. Håndball

F. Volleyball

G. Fotball barn og ungdom

H. Fotball senior

4. Gjennomgang og godkjenning av Hovedstyrets årsmelding 2020

5. Godkjenning av regnskap

6. Godkjenning av budsjett 2021

7. Fastsettelse av medlemskontigent 2021/2022

8. Referatsaker, endringer i vedtekter 2020

9. Vedtak om utvidelse av Framnes med friidrett/flerbruksanlegg

10. Valg 2021

11. Innmeldte saker

12. Erkjentligheter

13. Avslutning

For hovedstyret

Haakon B. Skjervold
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Sak 4. ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2020

Generelt
Oppstarten for IL Fram i virksomhetsåret 2020 ble sterkt preget av Corona-epidemien. IL
Frams årsmøte ble utsatt og lot seg ikke gjennomføre før 6. mai som digitalt møte og 10. juni
som medlemsmøte med fysisk oppmøte. Aktiviteten i laget, både gjennomføring av møter,
drift av klubbhus, sosiale sammenkomster, dugnader og sist men ikke minst idrettsaktiviteten
ble sterkt redusert av epidemien. IL Fram har operert fra det uvirksomme til redusert
aktivitet, for så å gå uvirksomme igjen. IL Fram har hatt som mål å holde den aktivitet som er
lovlig og forsvarlig i gang og i bresjen for dette har avdelingers styrer, lagledere og trenere
lagt ned en imponerende, og ikke minst ansvarlig, innsats. Idrettsaktivitet er underlagt
nasjonale bestemmelser, idrettsforbundets generelle bestemmelser, særidrettenes
bestemmelser, idrettskretsenes bestemmelser og kommunale bestemmelser. Samtidig er det
blant bestemmelsene gitt råd og anbefalinger. IL Frams tillitsvalgte har i dette særs
kompliserte landskapet manøvrert stødig med dette mål for øyet: mest mulig aktivitet, minst
mulig smitterisiko. Hovedstyret registrerer med glede den innsatsen som er nedlagt noe som
kanskje viser verdigrunnlaget til idrettslaget.

Organisering av hovedstyret og ansatte
På grunn av Covid-19 ble ikke hovedstyret formelt valgt før 6. mai, men på grunn av få
utskiftninger var styret per facto effektivt fra opprinnelig årsmøtedato (10. mars).
Leder: Haakon B. Skjervold
Nestleder: Geir Frode Aarstein
Kasserer: Lars Settemsdal
Styremedlem: Eirik Halstadtrø
Styremedlem: Stian Indergaard (ny 2020)

Einar Arne Holm er har vært ansatt i 2020 i deltidsstilling med ansvar for IES.
Ina Sørensen-Skjervold har vært ansatt i 2020 i deltidsstilling som klubbsekretær.

Møter
Hovedstyret har gjennomført fem hovedstyremøter i 2020 og ett møte mellom hovedstyret
og avdelingene. Referater er tilgjengelig ved forbindelse til klubbsekretær.

Anlegg
IL Fram mottok i 2020 innvilgelse av tippemidler på 746.000,- NOK etter søknad til
«Sjuerbanen». Regnskap er levert Stjørdal kommune og utbetaling er ventet ila 2021.

Prosjektet med å fullføre «Sjuerbanen» var hovedstyrets første prioritet i 2020, men
Covid-19 satte begrensninger på en rekke nødvendige dugnader. Likevel er gjerdet mot
eiendommen til Bodil Myhr rettet og gjenetablert, fangnett mot sør montert og ballveggen
mellom «ellever» og «sjuer» fullført. Gjenstående prosjekt på sjuerbanen er bygging av
kombinert tilskuerbenk og granulatskille vest for «sjueren» og gjerde mellom klubbhuset og
sjueren. Sistnevnte er en forutsetning for miljøstasjoner på faste ut-/innganger for å
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forhindre granulatutslipp. Med dette på plass blir det også mulig å flytte
sykkelparkeringen inn mot sjueren vest for klubbhuset og med det frigjøre parkeringsplasser
og skape sikrere trafikkavvikling for våre mye trafikanter. IL Fram takker Aage Ertsgård for å
holde tak i sjuer prosjektet på utmerket vis.

IL Fram har mottatt vederlagsfritt sittemodeuler fra Stjørdals-Blinks forrige hovedarena. Med
disse er det mulig å påbegynne arbeidet med en tribune som etter planen også skal
inneholde kiosk, speakerbu og nok takutstikk til ly, og le, mot vær og vind.

IL Fram hovedstyret har mottatt en oppfordring om å bytte gressmatten på «elleveren». Den
er anlagt i 2007 og er i alder moden for utskifting. Den har etter ekspertuttalelser også
begynt «å legge seg» og ballspretten er derav noe kraftig. Hovedstyret vil starte prosessen og
be om konsulentråd, spesielt for å kunne vurdere hvilke muligheter innen gummigranulatfri
teknologi som er innenfor økonomisk kapasitet.

Hovedstyret har vedtatt gressklipperbytte i 2020 og kommer til å gå for robotklipper. Dette
for å spare utgifter på sikt.

Klubbhuset har panelovner som hovedvarmekilde i salen, kjøkken og kontorer. Hovedstyret
har vedtatt å bytte disse med en luft-til-luft varmepumpe.

Opprinnelig var hovedstyrets innstilling til årsmøtet i 2020 å påbegynne arbeidet med
«Framnes 2.2» som er arbeidsnavnet på friidrettsanlegget og en flerbruksbane (tennis,
basket, handball mv.) alt lokalisert i østenden av Framnes. Før årsmøtet del II endret
hovedstyret sin innstilling på grunn av usikkerheten med økonomiske inntekter i et nedstengt
idrettslag. På årsmøtet i år fremlegges denne saken på nytt for beslutning i årsmøtet.

Hovedstyrets idé om å utvide parkeringen mot jernbanelinjen er forlatt da Bane Nor ikke vil
tillate parkering så nært planovergangen.

Drift av huset og bane
Vask av klubbhuset er satt ut til avdelingene som dugnad og det er BU som har stått for
vaskingen. Dette er en god inntekt for BU. Ordningen reduserer utgiftene vesentlig og
beholder midlene innad i klubben. Ordningen er evaluert og fortsetter slik i 2021.

Strømforbruket er vesentlig redusert i 2020, men strømutgiftene er fortsatt meget høye.
Dette skyldes en effekterskel samtidig bruk av banelys og oppvarming gir. Varmepumpe til
oppvarming vil ikke løse dette alene og det vil utredes seperasjon av banelys og øvrig strøm i
to seperate anlegg for å unngå forhøyet pris når effektterskelen passeres.

Det er i 2020 ikke gjennomført større dugnader grunnet Covid-19 restriksjoner, men anlegget
holder seg godt med de mindre ryddedugnader som er utført og det er gjort en rekke mindre
reparasjoner med mindre arbeidsgrupper. Det blir uansett noe etterslep å ta igjen når
restriksjonene løftes.

Merkantile avtaler
IL Fram har ikke inngått nye hovedavtaler i 2020, men drevet noe opprydding i eksisterende
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avtaler og bestemmelser. For sesongen 2021 vil avdelingene få informasjonsmateriell slik
at deltakere og publikum kan bli bedre opplyst om våre sponsorer. Det er også innført en
endring i klubbhåndboken slik at inngåelse av sponsoravtaler blir enhetlig koordinert i
klubben (ref årsmøtesak nr. 8).

Aktivitet
Hovedstyret er fornøyd med den lille aktiviteten som er gjennomført. Spesielt kan nevnes
Tine fotballskole på Framnes. Det var ikke gitt at det skulle bli gjennomført, men står som et
godt eksempel på tillitsvalgtes evne til å få gjennomført aktivitet til tross for vanskelig
forhold, og i et krevende regelverk.

IL Fram er fornøyd med at barn og unge har fått anledning til å utfolde seg i idretten til tross
for smitterisiko. IL Fram mener likevel at tiltak som de mange med myndighet har innført må
evalueres slik at neste, eller pågående, krise håndteres slik at mer aktivitet kan utføres. Et
eksempel på bestemmelser som er begrensende er forbudet mot kamper mot lag fra andre
kommuner. Tiltaket synes fornuftig for å hindre smittespredning i enkelte deler av landet,
men setter en stopper for kampaktivitet der nærtliggende kommuner ikke har
smittespredning.

Tilbudet til de voksne i coronaåret 2020 har vært magert. Voksne i lagspill har til tider
gjennomført treninger, men kampfraværet og avstandsregler har påvirket både kvaliteten i
treningene og etter tid oppmøte og deltakelse. Prisverdige unntak for voksenidretten har
vært de treninger som Trimgruppen har arrangert og ikke minst trimappen.
Det er for tidlig å konkludere bastant om de tiltak som er bestemt, men her også krever IL
Fram en evaluering for å se om risiko for smittespredning er vurdert riktig. Disse sakene
fremmes gjennom krets til sentrale idrettsorganer.

Medlemmer
IL Fram har ved utgangen av 2020 970 registrerte medlemmer. Nedgangen på om lag 70
medlemmer skyldes stort sett opprydding i medlemsregistret.

Idrett etter skoletid
Idrett etter skoletid (IES) har hatt stengninger som har fulgt bestemmelsene for SFO. Til tross
for få gjennomføringer og et fall i antall deltakere har IL Fram besluttet å ha aktiviteten åpen
på grunn av det ansvaret vi tok på oss da vi opprettet tilbudet i starten av skoleåret. IES har
gjennomført god aktivitet og tilbakemeldingene er gode. IES har gått med et underskudd i
2020 på grunn av nevnte forhold. Målet er å ha IES som en nullbudsjettaktivitet for å kunne
tilby et aktivitetsbasert tilbud til ordinær SFO. Om ordningen skal påbegynnes for skoleåret
2021/2022 er under evaluering.

Økonomi
Hovedlaget har et lite driftunderskudd når avskrivninger er tillagt. Med nedgang i inntekter
spesielt i driftsmodellen av klubbhuset betrakter styret resultatet som godt. Det er god
oversikt over økonomien, men prioritering av fortsatt reduksjon av driftskostnader er
nødvendig for å opprettholde drift i et langtidsperspektiv.
Hovedstyret har i 2020 vedtatt å påbegynne nedbetaling av gjeld. Gjelden p.t. er på om lag
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2.2 MNOK og selv om dette er avdragsfritt er de rentekostnader som påbeløper ikke
formålstjenlige. Hovedstyret har derfor startet en nedbetalingsplan med 200.000 per år fra
egenkapital og frie inntekter og planlegger tippemidlene (746.000,-) direkte overført til
nedbetaling av gjelden.

Hovedlaget vedtok en støtte på 10.000,- NOK til Skatval samfunnshus etter søknad. Som
andelseier ble dette gjort for å bidra til opprettholdelsen av «Huset» i bygda.

Balansen i alle avdelinger i IL Fram er meget god til tross for coronaåret. Hovedstyret vil ha
møter med avdelinger med driftunderskudd for å diskutere årsaker og tiltak for å gå mot
balanse i driften.

Takk
Spesiell stor takk til alle våre tillitsvalgte, trenere, lagledere og frivillige som har sørget for
den aktiviteten vi faktisk fikk utført i 2020. Lite ante nok alle dere at smitteveileder var noe
dere måtte være gode på, men gode ble dere.

Haakon B. Skjervold
ef
Leder IL Fram

Sak 5. GODKJENNING AV REGNSKAP
Regnskap som fremlagt. Viser til årsmeldinger fra avdelinger og hovedlag som kommentarer.

Sak 6. GODKJENNING AV BUDSJETT
Budsjett vedlagt som fremlagt.
Kommentarer fremlegges på årsmøtet.

Sak 7. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 2020/2021
2020:
Enkeltmedlem 16 år og yngre 200,- bestemt på årsmøtet 2020,
Enkeltmedlem 17 år og eldre 300,- bestemt på årsmøtet 2020,
Familiemedlemskap endres til 300 for hovedmedlem + 50,- pr. resterende familiemedlem

2021: som i 2020
Enkeltmedlem 16 år og yngre 200,-
Enkeltmedlem 17 år og eldre 300,-
Familiemedlemskap 300,- for hovedmedlem + 50,- pr. resterende familiemedlem

Sak 8. REFERATSAKER - ENDRINGER I KLUBBHÅNDBOK 2020

Referat # 1 Om medlems- og aktivitetsregistrering i IL Fram

Følgende er diskutert på avdelingsmøte med hovedstyret og anført i «Klubbhåndboken» rev. 20.

Hver avdeling i IL Fram skal ha en  medlems- og aktivitetsansvarlig. Medlems- og aktivitetsansvarlig
kan kombineres med andre oppgaver og utpekes av avdelingens styre. Medlems- og
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aktivitetsansvarlig skal utføre sin funksjon i samarbeid med hovedstyrets klubbsekretær for riktig
og rettidig registrering av medlemmer, og aktivitet registrert på medlemmer. Medlems- og
aktivitetsansvarlig skal innen sin avdeling:
1. Sørge for at aktive er registrert som medlemmer.
2. Sørge for at den aktivitet som utføres er registrert på de personer som utfører aktiviteten.
Registreringen skal foregå på «Klubbadmin» etter opplæring fra klubbsekretæren.
Aktiviteter er de som er definerte per avdeling på «Klubbadmin».
Aktivitet er regelmessig deltakelse i aktivitetens sesong. Sesong som definert i klubbhåndboken.
Regelmessighet er normalt ukentlig deltakelse, men med unntak for dette kravet ved skader eller
lengre annet naturlig fravær (feriereiser, studiereiser mv.).
Regelmessighet annet enn ukentlig skal godkjennes av hovedstyret.

Bakgrunnen for dette vedtaket er både å være sikker på at vi har aktive som er medlemmer, og at de
aktive er registrert på sin aktivitet. Det sistnevnte er ganske viktig da de såkalte «aktivitetsmidlene»
utbetales basert pr. person som deltar på en aktivitet.

Referat # 2 Om sponsorhåndtering

Følgende er diskutert på avdelingsmøtet med hovedstyret og anført i “Klubbhåndboken”.

Avdelinger i IL Fram skal koordinere sitt sponsorarbeid med klubbsekretæren. Klubbsekretæren skal
varsle hovedstyret om det er i ferd med å inngås sponsoravtaler med konkurerende bedrifter.
Alle avdelinger og lag står fritt til å inngå mindre sponsoravtaler for sin avdeling eller sitt lag, men skal
ikke påføre klubben forpliktelser uten koordinering med hovedstyret.
Sponsoravtaler som gjelder flere avdelinger, fellesarrangement eller anlegg skal behandles av
hovedstyret.

Sak 9. Forslag om vedtak om utvidelse av Framnes med friidrett/flerbruksbane

Komité bestående av Einar Wangberg, Aage Ertsgård og leder IL Fram har forprosjekter følgende:

Skisse nødvendig grensejustering:
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Skisse anleggsplan:

Foreløpig finansieringsplan:
Kostnader ved Framnes 2.2 Friidrett 2.576.400

Finansieringsplan Framnes 2.2 Friidrett
Tippemidler 858.800
Egenkapital/sponsor 1.278.000
Dugnad 439.000

Kostnader flytting volleyballbane 193.000

Finansieringsplan flytting volleyballbane
Sponsor/Egenkapital 193.000

Kostnader 2.2 flerbruksbane 623.500

Finansieringsplan flerbruksbane
Tippemidler 207.000
Egenkapital/sponsor 207.000
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Dugnad 207.000

Maksimal egenkapitalbruk 1.678.000
Sannsynlig sponsor og forskutterte kostnader 678.000
Sannsynlig egenkapitabruk* 1.000.000
Planlagt som kortsiktig gjeld og momskompensasjon*

Hovedstyret forutsetter friidrettsprosjektet blir ledet av representant fra friidrett.
Flerbruksbanen ledes av prosjektleder under hovedstyret.
Hovedstyret forutsetter prosjektet koordinert i tid med bytte av ellever-dekket hvor
kostnadssynergier i anleggsarbeid og dekke maksimeres.
Styret anbefaler planen bifalt.

10. Valg 2020
Se innstilling fra valgkomiteen.

11. Erkjentligheter
Ved leder IL Fram.

12. Avslutning

Skatval, 3. mars   2021

Haakon B. Skjervold (sign) Lars Settemdal (sign) Stian Indergaard (sign)

Eirik Halstadtrø (sign) Geir Frode Aarstein (sign) Lars Settemsdal (sign)
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