
 

Protokoll fra Ekstraordinært Årsmøte i  

Vind IL, 19.10.2016 

 

 

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede. 

Fremmøtte:  

35 stk med Stemmerett 

1 fra Gjøvik Swans uten stemmerett 

 

Enstemmig godkjent.  

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenen. 

Godkjent. 

 

Sak 3. Velge årsmøtedirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll. 

Dirigent: Øystein Schjellerud - Enstemmig valgt. 

Sekretær: Ketil Gjerde - Enstemmig valgt. 

Signere protokoll: Oddmar Nygård og Morten Heggen Pedersen ble enstemmig valgt. 

 

Sak 4. Opprette egen undergruppe for amerikansk fotball. 

Styrets forslag:  

Årsmøtet i Vind Idrettslag vedtar å opprette egen undergruppe for Amerikansk Fotball og 

samtidig innlemme medlemmene i Gjøvik Swans som ordinære medlemmer i Vind IL. 

 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5. Endring av Vind ILs vedtekter i.h.t. NIFs nye lovnorm. 

Styrets forslag:  

Årsmøtet i Vind IL vedtar å endre sine Vedtekter slik at de er i samsvar med Norges 

Idrettsforbunds lovnorm. 

 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 6. Suppleringsvalg til hovedstyret som følge av endrede vedtekter og etablering 

av egen undergruppe for amerikansk fotball. 

Styrets forslag: Daniel Kverndal Knutsen født. 21.03.1989 velges som styrerepresentant for 

amerikansk fotball frem til Vind ILs ordinære årsmøte i mars 2017. 

 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

 

 



Sak 7. Oppføring av Multisporthall på Vind Idrettspark. 

Anleggsgruppen v/Jens Petter Markestad gjennomgikk styrets presentasjon av prosjektet og 

det var anledning til spørsmål og kommentarer. 

 

Styrets forslag: Årsmøtet i Vind IL vedtar å iverksette arbeid med oppføring av Multisporthall 

innenfor de rammer som fremkommer nedenfor. 

 

Hovedstyret i Vind IL gis fullmakt til å: 

1. Innhente anbud for hallen og gjennomføre prosjektet innenfor en ramme på 66 

millioner kr. Inkl. mva. 

2. Låneopptak på kr. 22 millioner kr. med kommunal garanti om å dekke alle kostnader, 

renter og avdrag knyttet til et slikt lån. 

3. Låneopptak på 8,2 millioner kr. som Vind IL blir ansvarlig for. 

4. Skaffe minimum 6 millioner kr. som klubbens egenkapital i prosjektet. 

 

Stemmegivning: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vind Idrettspark 20. Oktober 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 


