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Årsmøte 2018 – LIL Fotball
Saker
1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
3.1. Valg av dirigent
Styrets forslag til vedtak: Øyvind Mellem
3.2. Valg av referent
Styrets forslag til vedtak: Elisabeth B. Urdalen
3.3. Valg av protokollunderskrivere
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet velger to av møtedeltakerne.

4. Årsmelding for 2017
Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2017 tas til orientering.

Årsmelding 2017 – LIL Fotball

Styret har bestått av: Øyvind Mellem, Ingunn Corneliussen, Anette Retterholt Olsen,
Elisabeth Bredesen Urdalen, Siri Stie, Ingvild Ruhaven, Jan Hartvik Eide, Marie Borgen og
Eivind Mosby Fuglestad.
Fotballgruppa har spillere fra 6 år til veteran. Det er mange spillere som er i aktivitet på alle
nivåer. Oppstart av fotball for 6-åringene på høsten ble gjennomført for femte år på rad. Den
etablerte praksisen med opprettelse av felles treningsgruppe for årstrinnet og etablering av
trenerteam blir godt tatt i mot av spillerne og foreldrene. Vi ser også at denne
organiseringen bidrar til å bygge nettverk i foreldregruppen.
TINE fotballskole ble gjennomført 18.-20. august og ble et meget vellykket arrangement.
Også dette arrangementet fikk mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og trenere. Dette
er en viktig satsing for klubben, hvor det både kan foregå rekruttering og lederutvikling, samt
at foreldre gjerne deltar og støtter opp om aktiviteten, spesielt siste dag når det er
turneringsspill. Vi arrangerte Fotballskolen på høsten, rett etter skolestart, for fjerde året på
rad. LILs fotballskole 2017 ble kåret til «Årets fotballskole» av NFF Agder. Dette er et positivt
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uttrykk for kvaliteten på arrangementet vi leverer, noe som har blitt bygget opp over flere
år.
Det ble gjennomført trenerkurs i forkant av Fotballskolen også i år, med eget utarbeidet
hefte med øvelser og tips, for å løfte kvaliteten på innhold og gjennomføring av Fotballskolen. Det har også vært gjennomført klubbdommerkurs, for å rekruttere og utvikle nye
dommere i ungdomsalder.
Fotballgruppa har fokus på å utvikle seg i fht «Kvalitetsklubbprogrammet» til NFF, som bl.a.
stiller krav til organisering, drift og kompetanseutvikling. Det har derfor vært fokusert på å
fortsette arbeidet med å etablere «Klubben som sjef» og legge til rette for kompetanseheving for trenere og klubbledere, samt å organisere aktiviteten slik at det ligger bedre til
rette for samarbeid på og mellom årstrinnene. Dette er en satsing på organisasjonsutvikling
og klubbkultur som har gitt gode resultater. Klubben er godkjent som «Kvalitetsklubb, nivå
1», men arbeidet fortsetter videre. Spesielt er implementeringen av og forankringsarbeidet
for Klubbhåndboken, Sportsplanen og Trenerforum viktig for den videre utviklingen.
Over de siste årene har det vært gjennomført en rekke kompetansehevingstiltak: trenere i
klubben gjennomført 52 delkurs i NFF C-lisens/Grasrot-treneren og 6 trenere har fullført hele
trenerkurset. Det er obligatorisk for klubbens trenere å delta på Barnefotballkvelden og
Ungdomsfotballkvelden og nye kurs blir satt opp årlig i klubbens regi. Det siste året har vi, i
samarbeid med NFF Agder også satt opp Klubblederkurs 1 og 2, med flere deltakere fra egen
klubb. Leder av Fotballgruppen har også gjennomført klubblederkurs 3.
Fotballstyret har fått på plass sportslig leder og utvidet Sportslig utvalg. SU har arrangert
trenerforum, som vil være en viktig arena for samarbeid og felles refleksjon mellom trenere.
Det er et mål å utvikle dette som lærende møter. Sportslig utvalg har gitt trenerne i oppgave
å utarbeide sesongplan, som SU vil vurdere og veilede på.
I vintersesongen var det utfordrende å få tilstrekkelig treningstid og -plass til alle treningsgrupper. Spesielt redusert kapasitet pga snøfall har skapt frustrasjon. Det har derfor blitt
opprettet en brøytegruppe, som i samarbeid med kommunen skal brøyte og holde fotballbanene åpne for trening og kamp. Omleggingen til treninger for hele årstrinn og at treningstid fordeles utendørs, har frigjort mye treningskapasitet i skolens gymsaler og Turnhallen, til
fordel for andre aktiviteter. Det kun det yngste årstrinnet som er prioritert i fordeling av
innetider, mens øvrige lag i barne-, ungdoms- og voksenfotballen skal trene utendørs.
Det har vært flere sportslige resultater å glede seg over på de ulike alderstrinnene også i år.
Spesielt kan vi trekke fram de yngste lagene, som har opplevd gode sportslige resultater og
samtidig gode mestringsopplevelser, noe som igjen bidrar til økt trivsel. Både på gutte- og
jentesiden i barne- og ungdomsfotballen har det vært gode prestasjoner og resultater og det
er et godt grunnlag for videre satsing og utvikling. Det har vært spillere fra LIL, både på
kretslags- og sonesamlinger.
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Fotballgruppa opplever stor entusiasme og engasjement blant foreldre, ledere og trenere.
Samtidig opplever Fotballstyret at det er krevende å rekruttere trenere som er villige til å ta
på seg hovedansvar som trenere, spesielt på alderstrinnene f.o.m. 14 år. Den frivillige
innsatsen er helt avgjørende for å holde driften i gang og for å utvikle klubben videre.
Fotballstyret vil takke alle for samarbeidet dette året!

Øyvind Mellem
Leder, LIL Fotball

5. Regnskap for 2017
Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 tas til orientering.
Regnskapet for 2017 legges fram for årsmøtet i fotballgruppen. Det behandles endelig på
hovedlagets årsmøte. P.g.a. årsavslutningen vil arbeid med regnskapet skje fram mot
fotballgruppens årsmøte. Regnskapet publiseres så tidlig som mulig.
Se vedlegg 1: Regnskap 2017

6. Innkomne saker

6.1. Strategiplan
Styrets forslag til vedtak: Styret bes om å utarbeide Strategiplan for neste treårsperiode.
Planen skal rulleres på kommende årsmøter.
Kontinuitet i arbeidet i fotballgruppen er avgjørende for å opprettholde og utvikle god
kvalitet i klubbdriften. En strategiplan på tre år, som rulleres årlig, kan bidra til å skape
retning på satsingen i klubbarbeidet og være en støtte for valg og prioriteringer som
styret må gjøre underveis.
En slik strategiplan kan gjerne fokusere på noen sentrale områder, som ligger mer eller
mindre faste fra år til år, som for eksempel: kompetanseutvikling, anleggsdrift,
sponsorarbeid. Planen kan skissere planlagte tiltak og mål en ønsker å oppnå, slik at
forberedelser og planlegging kan starte tidligere og gå over lengre tid enn det gjerne blir
nå; at planer blir utviklet og gjennomført primært innenfor det samme året. En økt
langsiktighet kan åpne for mer stabilitet i driften og også for å kunne drive fram mer
omfattende og krevende prosjekter, om det skulle være ønskelig.
6.2 Innspillsrunde for samarbeidet LIL-LFK
Styrets forslag til vedtak: Innspillene som kom fram tas med i det videre arbeidet. Styret
gis mandat til å fortsette prosessen med samarbeid med LFK om en samling av fotballen i
Lillesand.
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Det er i gang en samarbeidsprosess for å se på muligheten for å samle fotballen i LIL og
LFK. Arbeidsgruppen som deltar på vegne av LIL har behov for å få signaler fra klubbens
medlemmer om hvordan veien videre bør være. Det gjennomføres derfor en
innspillsrunde i denne saken kl. 19.00 på årsmøtet, hvor alle kan stille spørsmål og uttale
seg om hva de mener bør skje framover, hvilke hensyn som bør tas eller annet som ligger
en på hjertet i denne saken.

7. Budsjett for 2018
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2018 godkjennes av årsmøtet i fortballgruppen som
rammebudsjett. Fotballstyret gis mandat til å omdisponere midlene innenfor budsjettets
rammer.
Budsjettet for 2018 legges fram for årsmøtet i fotballgruppen. Det behandles endelig på
hovedlagets årsmøte. Rammene for budsjettet er avhengig av årsavslutningen og
arbeidet med regnskapet. Budsjettet publiseres så tidlig som mulig.
Se vedlegg 3: Budsjett 2018

8. Valg
Valgkomiteen har bestått av Evelyn Moen (Leder), Elise Knutssøn Lindeberg, Morten
Stoveland og Øystein Heldal. Valgkomiteen skal foreslå kandidat til leder og kandidater til
styremedlemmer. Ved ferdigstillelse av sakspapirene jobber valgkomiteen fortsatt med å
få på plass kandidater. Endelig forslag fra valgkomiteen blir presentert på årsmøtet.
Utgangspunktet før valget er derfor:
Fotballgruppa:
Leder

Øyvind Mellem

Styremedlem

Ingunn Corneliussen

Styremedlem

Elisabeth B. Urdalen

Styremedlem

Anette Retterholt Olsen

Styremedlem
Styremedlem/Nestleder

Marie Borgen
Ingvild Ruhaven

Styremedlem

Jan Hartvik Eide

Styremedlem

Siri Stie
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Tar gjenvalg for
2018
Går ut av styret.
Nytt medlem 20182019
Tar gjenvalg for
perioden 2018-2019
Går ut av styret, til
SU. Nytt medlem
2018-2019
2017-2018
Går ut av styret.
Nytt medlem 20182019
Tar gjenvalg for
2018
Går ut av styret.
Nytt medlem 2018

Styremedlem

Eivind Mosby Fuglestad

2017-2018

Valgkomiteens forslag er:
8.1. Valg av leder
Leder

Øyvind Mellem

Velges for 2018

Jens Anders Risvand
Dag Svinseth
Nils Erik Håbesland

Velges for 2018-2019
Velges for 2018-2019
Velges for 2018-2019
Velges for 2018

8.2. Valg av styremedlemmer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

8.3. Valg av valgkomite
Fotballstyret skal foreslå kandidater til valgkomite.
Styrets forslag er:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Evelyn Moen
Morten Stoveland
Elise Knutssøn Lindeberg
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Velges for 2018
Velges for 2018
Velges for 2018
Velges for 2018

Vedlegg 1: Regnskap 2017
Regnskapet publiseres så tidlig som mulig.

Vedlegg 2: Budsjett 2018
Budsjettet publiseres så tidlig som mulig.
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