
SAK 6: BEHANDLE FORSLAG OG SAKER  
 
FORSLAG 1: HONORAR SOSIALE MEDIER-KOMITEEN  
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag: SosialeMedier-komiteen videreføres og tidligere honorar til webansvarlig overføres til 
komiteen som fordeler internt etter avtale. Honoraret er på 2000 kr.  
 
Begrunnelse:  
På årsmøtet 2017 ble det vedtatt å holde tilbake honoraret det året for å prøve ut SosialeMedier-
komite i stedet for webansvarlig.  
 
FORSLAG 2: HONORAR HYTTEKOMITEEN  
Forslagsstiller: Styret/Hyttekomiteen  
 
Forslag: Honorar for Hyttekomiteen endres fra 10% av leieinntektene maks 8000 kr til 10% av 
leieinntektene maks 10.000 kr. Som tidligere vedtatt skal Hyttekomiteen selv bli enige om fordeling 
av honorar i komiteen.   
 
Begrunnelse:  
Det er nå mulig å få honorar opptil 10.000 kr skattefritt.  
 

FORSLAG 3: REISETILSKUDD  
Forslagsstiller: Styret 
 
Forslag:  
Forslaget går ut på å legge til nytt ord i teksten. Resten som før. Det nye ordet er «nasjonale cuper» - 
markert med fet skrift 
 
“Aktive medlemmer kan få reisetilskudd fra idrettslaget i forbindelse med døvemesterskaper, 
nasjonale cuper og Deaf Champions League. For internasjonale mesterskaper på landslagsnivå vises 
det til retningslinjene for TDILs driftsfond.  
 
Reisetilskuddet skal primært gis i form av dekket hotellovernatting da dette er enklere å organisere 
og mer fleksibelt i forhold til transportreiser. Bestillinger bør gjøres samlet på en faktura da det gir 
kasserer mindre arbeid.  
 
Styret kan også i stedet for å dekke hotell heller velge å organisere fellestransport. En slik avgjørelse 
må avklares og spillerne må orienteres i god tid før mesterskapet.  
 
Styret kan kreve at spillerne betaler en egenandel hvis idrettslagets økonomiske status tilsier at dette 
er sterkt nødvendig.”  
 
Begrunnelse:  
Det var tidligere to døvemesterskap i futsal for damer, men nå er det kun ett mesterskap. Det andre 
mesterskapet er byttet ut med cup. Vedtaket om reisetilskudd passer derfor ikke dagens 
situasjon.  Vedtaket angående cup vil også gjelde bowling.  
 
 
 
 
 



 
SAK 1: LEKEPLASS PÅ DØVEHYTTA  
 
Hyttekomiteen, barne- og ungdomskomiteen og flere medlemmer ønsker å få i stand en lekeplass på 
Døvehytta Granlys uteområde. Det bør opprettes en prosjektgruppe med representanter fra 
hyttekomiteen, barne- og ungdomskomiteen og styret.  
 
Denne typen prosjekt er i tråd med Driftsfondets retningslinjer, og det vil være mulig å finansiere det 
med midler fra fondet - om nødvendig.  
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette sammen en prosjektgruppe som skal lage planer og budsjett 
for prosjektet. Budsjettet skal fremmes på et ekstraordinært årsmøte før arbeidet settes i gang.  
 
 
 

SAK 2: NYTT TAK OVER SOVESALENE PÅ DØVEHYTTA GRANLY  

 

Hyttekomiteen melder om behov for å skifte taket over sovesalene på Døvehytta Granly. Det bør 

opprettes en prosjektgruppe med representanter fra hyttekomiteen og styret.  

 

Denne typen prosjekt er i tråd med Driftsfondets retningslinjer, og det vil være mulig å finansiere det 

med midler fra fondet - om nødvendig.  

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette sammen en prosjektgruppe som skal lage planer og budsjett 

for prosjektet. Budsjettet skal fremmes på et ekstraordinært årsmøte før arbeidet settes i gang.  

 

 

SAK 3: VEKTORISERING/DIGITALISERING AV TDILs LOGO  

 

Styret har ønsket å bestille brosjyre/verve- og markedsføringsmateriell til idrettslaget. Logoene styret 

har hatt tilgang på har ikke vært av god kvalitet. Det ble derfor kontaktet et firma for å 

digitalisere/vektorisere logoen slik at vi har dette for fremtiden.  

 

Da dagens logo inneholder mange små detaljer er dette noe forenklet og dermed krever det 

årsmøtets godkjenning.   

 

 


