
Protokoll fra Arsmote NOlL 29/1-2015 kl19.00 

Tilstede: Per Almqvist, Anne Marie Briskeby Holsve, Lise Bjertnres Holt, Odd Slattland, 
Kjersti Blisten S0rumshagen, Jan Magne Ulven, Reidun Midtlie, Ivar Molden og Bj0m 
Vesteng 

Leder onsker velkommen. 
Arsm0tet ble annonsert i Hadeland 9.1.2015. 
Agenda: 

• Konstituering 

• Arsberetning 2014 

• Arsregnskap 2014 

• Innkomne saker 

• Medlemskontingent 2015 

• Arbeidsplan og budsjett for 2015 

• Valg 

1. Konstituering 
Valg av m0teleder: Per Almqvist valgt. 
Valg av referent: Bj0m Vesteng valgt. 
Valg av to til a signere protokoll: Ivar Molden og Odd Slattland. 

2. Gjennomgang av arsberetning 2014. 
Arsberetning gjennomgatt med noen sp0rsmat rundt turning. 

Vedtak: Arsm0tet godkjente arsberetningen, den publiseres pa NOlL's hjemmesider. 

3. Arsregnskap 2014: 

Regnskap for 2014 ble gjennomgatt av Ieder med f0lgende kommentarer: 

Inntekter: 

• Medlemskontingenter redusert med 8.850,- i 2014 forhold til2013. 

• 
• 
• 

0kte leieinntekter pa klubbhuset, arsaken er oppjustert husleie og 0kt utleie . 

Inntekter fra basar og loppemarked som nye inntektsposter i 2014 . 

Inntekt fra jubileumsfest, ny inntektspost i 2014 . 

• Vesentlig redusert inntekt pa trippelrenn som f0lge av darlige vrerforhold. 

• Renteinntekter noe Iavere som f0lge av Iavere bankrente pa innskudd. 

• Utover punkter kommentert over, sa er det kun sma endringer mot foregaende ar. 

• Totalt 0kte inntekter pa kr 88.400,- for 2014 i forhold til2013. 
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• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Kostnader: 

Kostnader til basar og loppemarked ny kostnad i 20 14 . 

Kostnad tiljubileumsfest, ny kostnad i 2014 . 

Redusert kostnad pa ca. kr13.000,- til stmm og fyring vesentlig som f0lge av 
lavere stmmpris. 

0kte kommunale avgift pa grunn av vannforbruk . 

Kostnader til forsikring oppleves som h0yt, men gode erfaringer med Gjensidige 
ifm. skadesaker, og Gjensidige utbetaler erfaringsvis et utbytte pa ca 15%. 

Utover punkter kommentert over, sa er det kun sma endringer mot foregaende ar. 

0kte kostnader pa kr 52.950,- for 2014 i forhold til2013 . 

Driftsresultat for 2014: overskudd kr 40.492,- mot kr 5.042,- i 2013. 

Balansen for NOlL ble gjennomgatt, med f0lgende kommentarer: 
- Klubbhus nedskrevert med vanlig sats: kr. 20.000,-
- Skateomrade/tennisbane er aktivert til anskaffelseskost fratrukket gaver og tilskudd og star 
na til kr. 91 984,-
- Fordring Grasrotandel kr. 7 113,-
- Samlede bankinnskudd har 0kt med ca kr. 100 000,- fra 2013 og er napa kr. 798 067,-

NOlL har ikke gjeld pr 31.12.2014, og samlet egenkapital er pa kr. 1 941 163,-

Pa grunn av darlig rente i Landkreditt sier Husstyret opp sparekontoen der og flytter 
«vedlikeholdspengene» for Noilhuset over til Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Litt bedre 
rente der. Som disponenter for ny sparekonto i Sparebank 1 foreslar Husstyret: Anne Marie og 
Havard Briskeby. 

Vedtak: Beholdning pa vedlikeholdskonto kr. 546 757,- i Landkreditt Bank flyttes til 
Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Disponenter for denne kontoen er: Anne Marie 
Briskeby Holsve og Havard Briskeby. 

Jan Magne Ulven og Kristin Karlsen Kristiansen er lagets revisorer, og kort skriftlig notat ble 
opplest for arsm0tet. De hadde gjennomgatt regnskapet og ikke funnet noe a sette fingeren pa, 
revisorene anbefaler arsm0tet a godkjenne arsregnskapet for 2014. 

Vedtak: Arsregnskap for 2014 enstemmig godkjent. 

4. Innkomne saker 
lngen innkomne saker. 

5. Medlemskontingent 2015 
Forslag fra styret om at medlemskontingent for 2015 opprettholdes pa samme niva 
som i 2014. 
V edtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
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6. Arbeidsplan og budsjett for 2015 

• Aktivitet: Turn, ski, spinning /trim. 
• Arrangement: Trippelrenn, Oppdalsl0pet, Tennisdag. 
• I tillegg vil det som tidligere v::ere en hel del uorganisert bruk av vare baner og anlegg. 

Vedlikehold av anlegg: 

• Reforhandle og pmve a fa til flerarig avtale med Lunner Fotball, dette kan v::ere noe 
vanskelig pga Myra I RV 4. 

• Lysl0ypa ble ikke s::erlig prioritert i 2013 eller 2014. Trengs hogst, skift av lamper og 
noen stolper. Styret rna lage kostnadsoverslag og kartlegge om det finnes offentlige 
rehab.midler. 

• Avtale om l0ypekj0ring er signert med 0stasen Skileyper for 2015, uendret pris. 
• Ferdigstille tennisbane: hogge store seljer mellom banen og vegen, sette opp gjerde i 

0st og nord. Krav for a fa utbetaling av midler og mva. ref. Ma gj0res ila april. 
• Organisere dugnader pa uteomrade med husstyret, fjeme farlige lekestativ, hogst rundt 

og maling av «fotballuthus». 
• Vedlikehold NOIL-huset: 2 av veggene rna ha et stmk til med maling. 
• A vklare vannabonnement med Lunner kommune. 
• Basar den 17., 18. og 19 april2015 
• Loppemarked avholdes 29.8.2015. 

Budsjett for 2015: 

• Drift pa linje med 2014 . 
• Innkj0p av maling til hus og uthus . 
• Ferdigstillelse av tennisbane krever kostnader til innkj0p gjerde, settes opp pa 

dugnad. Utl0ser mva-komp. Og noe mer tillskudd. 
• Dugnad i lys0ype, kostnad kun til «brannslukking» . 
• 
• 

Vurdere arligjustering av husleien pa klubbhuset med 50,- eller 100,- kr/gang . 
Pmver a fa senket kommunale avgifter pa vann . 

Vedtak: Arbeidsplan og budsjett for 2015 enstemmig vedtatt. 

7. Valg: 
Disse ble valgt: 
Leder: Per Almqvist, gjenvalgt for 1 ar. 

Styremedlem: Lise B Holt, valgt for 2 ar. 

Nytt styremedlem: Trond Holt, valgt for 2 ar. 

Styremedlem: Kjersti Blisten S0rumshagen, valgt for 1 ar. 
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Styret har dermed 4 styremedlemmer i tillegg tilleder. 2 og 2 styremedlemmer er pa 
valg hvert ar. Arsm0tet mener dette vil sikre god kontinuitet i styret. 

Husstyret: Odd Rustad og Anne Marie Briskeby Holsve, gjenvalgt for 2 ar. 

Revisorer: Jan Magne Ulven, gjenvalgt for 2 ar. 

M0tet slutt. 

Ivar Molden Odd Slattland 
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