
 

 

 

Innkomne forslag til årsmøtet for Trondheim Døves Idrettslag 4. mars 2017 

FORSLAG 1 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag:  

Oppgaven som utleieansvarlig overføres til Hyttekomiteen.  

Honorar for utleieansvarlig (10% av leieinntektene, maks 8000 kr) overføres til Hyttekomiteen.  

Hyttekomiteen velger selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet og fordele honorarene.   

 

Begrunnelse:  

Det er en stor jobb å være utleieansvarlig alene og et tett samarbeid med Hyttekomiteen er 

nødvendig. Ved å overføre oppgaven får Hyttekomiteen bedre oversikt og oppgaven kan fordeles på 

flere.  

 

 

FORSLAG 2 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag:  

Honorar for webansvarlig utbetales ikke i 2017 

 

Begrunnelse:  

I organisasjonsplanen er det lagt opp til at det opprettes et SosialMedia-komite som skal se på TDIL 

sine kommunikasjonskanaler på Internett. Komiteen skal vurdere hvilke strategier TDIL bør ha 

fremover. Det kan resultere i at en-to personer har ansvaret for alt eller at flere bidrar med noe.  

Da det er uklart hvordan sluttresultatet blir og vervet som webansvarlig er foreslått strøket fra 

organisasjonsplanen i 2017 bør honoraret holdes tilbake dette året.  

 

FORSLAG 3 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag:  

Oppmenn/lagledere kan få representasjonsgenser med trykt TDIL-logo, navn og eventuelt tittel. 

Genseren beholdes til odel og eie.  

 

Begrunnelse:  

Styret har fått forespørsel om representasjonsgenser til bruk på kamper o.l. Oppmennene/lagledere 

er viktige for idrettslaget både når det gjelder aktivitet og det å være idrettslagets ansikt utad.  

 

 

 

 



 

 

FORSLAG 4 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag: 

Tidligere vedtak om at all overskudd fra regnskapet skal overføres til driftsfondet endres. Foreslår at 

50% av overskuddet overføres til driftsfondet og 50% av overskuddet settes av til egenkapital.  

 

Begrunnelse:  

Om all overskudd overføres til driftsfondet får ikke idrettslaget bygd opp sin egenkapital på balansen 

og bruke midlene til aktivitet eller andre investeringer for idrettslaget.  

 

De siste par årene har det ikke vært behov for å ta ut midler fra driftsfondet. Det bør være mulig å 

både bygge opp egenkapital og overføre midler til driftsfondet.  


