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Dagsorden 20.05.2021 kl.18.00 
 
 

1. Åpning 

2. Valg av dirigent og referent 

3. Valg av desisorer 

4. Beretninger 

5. Regnskap m/revisors beretning 

6. Innkomne forslag 

7. Budsjett 2021 

8. Valg 

9. Utmerkelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Tillitsvalgte 2020 

 
 HOVEDSTYRET 

 Leder    Fred Wernersen (valgt for 2 år) 

 Nestleder   Tom Johnsen 

 Sekretær   Roar H. Andreassen (valgt for 2 år) 

 Kasserer   Ann-Helen Webjørnsen 

 Styremedlem   Andreas Hervik 

 Leder fotballavdeling  Espen Nilsen (ikke på valg) 

 Leder håndballavdeling  Jørn Jensen (ikke på valg) 

 

 HUSSTYRET   Tore Frølich (leder) 

     Solbjørg Andersen 

     Tom Johnsen 

     Fred Wernersen 

 

 ARBEIDSKOMITE  Tom Johnsen (utleieansvarlig) 

     Trond Sundwall 

     Jon Andre Edvardsen 

 

 ARKIVKOMITE  Tom Johnsen (leder) 

     Øystein Andersen 

     Kirsten Antonsen 

 

 LOVKOMITE   Tom Johnsen (leder) 

     Solbjørg Andersen 

     Roar H. Andreassen 

     Svein E. Syvertsen (vara) 

 

 UTMERKELSESKOMITE Roar H. Andreassen (leder) 

     Solbjørg Andersen 

     Kirsten Antonsen 

     Øyvind Kristiansen 

     Jeanette Dubec 

 

 WEB KOMITE  Øystein Andersen 

     Erik Noren 

     Jørn Jensen 

     Steinar Graarud 

 

 FESTKOMITE  Trond Sundwall  

     Vivian Gustavsen 

     Jim Johansen 

     Sara K. Smauget 

 

 REVISORER   Svein Mathisen 

     Dagfinn Fredheim 

  

 

 

 

 

 

 



                Hovedstyrets beretning for 2020 

 
2020 ble et annerledes år for ØILF som for alle andre. Året kan deles opp i 2. Før og etter 12 mars. Frem 

til 12 mars var det bare fryd og gamme, og alt lå til rette for et nytt godt ØSSIA år, men så kom Covid 19, 

og alt ble bare kaos. Og etter 12 mars så har det vært opp og nedturer, og må vel si mest nedturer. 

Sportslig så har det vært litt aktivitet i ungdoms idretten, men veldig mye stengt, så litt stengt, så litt åpent, 

så steng igjen… Veldig vanskelig for oss som klubb og forholde oss til, nesten nye regler fra uke til uke.. 

Syns nok at dette burde vært organisert litt bedre fra sentralt hold, istedenfor å gi falske forhåpninger om 

at det kan kanskje bli…..noe   

For senior avdelingene så ble det jo brå stopp, og det er det dessverre ennå. For håndballen sin del så 

innebar det at sesongen 19/20 ble stoppet og ikke fullført. Hele sesongen 20/21 ble avlyst. De har holdt 

det i gang det de har hatt lov til. Vi krysser fingrene for at de får en normal sesong i 21/22.  

For fotballen ble det dessverre heller ikke noe sesong 2020. Er de heldige så kan de ende opp med halv 

serie i 2021, men ikke sikker på det heller. Krysser fingrene for de også. Her har det vært minimalt med 

aktivitet da de har hatt veldig strenge regler å forholde seg til. 

 

Hvordan har vi som klubb løst dette? Sportslig så har vi ikke sett hvordan frafallet vil bli ennå tror jeg. 

Tror vi først får en indikasjon på dette i løpet av sommeren, og ja er veldig spent på hvordan det vil slå ut. 

Håper jo at det ikke blir så stort, men er et stort MEN…. Så har vi den økonomiske dele av dette. 

Heldigvis så var første krisepakke fra staten veldig god. Pakke nummer 2 en del dårligere.. Men det er i 

2021 vi får smellen. Vi gjorde en del innsparinger, men skulle nok gjort en del mer. Så rent økonomisk så 

vil nok 2021 bli et tøft år. Da er det opp til oss som klubb å bevise at vi kan få det til i litt vanskelige tider 

også. Blir nok en del tøffe beslutninger som må tas, men samtidig må vi også se fremover, og da er 

rekrutering et veldig viktig punkt i årene som kommer. Her har vi som klubb en viktig jobb å gjøre.   

 

Fredrikstad Cup ble i 2020 for første gang avlyst. Det måtte en verdensomfattende pandemi (Covid 19) til 

for at det skulle skje. I utgangspunktet så er jo det en katastrofe for vår klubb økonomisk, men også for 

mange andre aktører i Fredrikstad idretten. Men etter mye i herdig jobb med statens krisepakke så ble 

heldigvis ikke det økonomiske tapet så veldig stort. Men et godt innhogg i egenkapitalen blir det nok. 

Men håper jo på at vi får til en god cup i 2021. (Men før vi rakk å ha årsmøte så kom dessverre beskjeden 

om at Fredrikstad Cup 2021 også er avlyst.)      

 

Vi jobber fortsatt med omorganiseringen av ØILF og FC og regner med at dette er på plass innen   

01.10.2021. Mye som skal på plass, men vi skal komme i mål med dette. 

 

Vi i ØSSIA er evig optimister, så Covid 19 du tar ikke knekken på oss. 

 

Ønsker alle sammen et flott ØSSIA År enten de er tillitsvalgte, aktive eller litt passive vi er avhengige av 

dere alle.   

 

 

 

 

 

 

For hovedstyret 

Fred Wernersen 

Hovedleder.    

 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport fra barneidretten 2020.  
 

I september startet vi opp med barneidrettstrening/lek med ball hver onsdag fra klokka 1700 – 1800 på 

Gudeberg skole. Her har vi barn fra Gudeberg, Begby , Sagabakken og Torsnes.      Mathilde Kjelsås , 

Linda Johansen og Hans Horgen har ledet gruppa på en meget god måte. Vi har ca. 15- 20 barn i alderen 

4-6 år . Det har vært fokus på mye lek , hinderløype og litt ballspill. Det viktigste her er at barna skal 

trives med å drive med fysisk aktivitet i fellesskap med andre barn.  

 

Dessverre så har det blitt en redusert sesong grunnet Covid. Ved flere anledninger har vi måtte stoppe 

treningene grunnet karantene og nasjonale restriksjoner. Vi har hatt meget gode rutiner med antiback og å 

skrive opp alle som er på trening. Da vi opplevde i høst at et av våre barn hadde testet positivt fikk vi god 

tilbakemelding fra smittesporingstemaet at selv på de yngste, fungerte denne rutinen bra.  

 

Vi har denne høsten fått en stor tilstrømning av barn til klubben. Midt oppe i denne pandemien så har vi 

fått to nye lag. Et håndballag og et fotballag fra 1 klasse og på begge lag teller vi over 20 barn. Vi merker 

at det kommer flere barn til i det boligfeltet ved Verksbyen. Det er en super gjeng med trenere/lagledere 

og dem har holdt i  gang så fort det har vært lov. Vi har heller ikke opplevd noe merkverdig frafall på de 

yngste laga grunnet covid og det er vi veldig glad for.  

  

 

Når det gjelder samarbeidet med Kongsten så har vi en dialog med dem, men vi har ikke direkte 

samarbeid på noen lag. Vi håper på det senere. Kongsten trener på vårt kunstgress og det er viktig for oss 

å  bidra til et godt samarbeid.  

 

Målet er å ha lag i alle klasser både i håndballen og fotballen, og vi er på god vei til å klare det. Det er 

ingen tvil om at det drives veldig godt i begge avdelinger. Vi har vært heldige og fått inn gode trenere og 

lagledere som har fått med seg en stor og motivert foreldregruppe som savner å  jobbe dugnad på både 

boligmessa, lotteri og i Fredrikstad cup.  
 

I fotballen har fotballstyret ved Espen Nilsen  og barneidrettsansvarlig/ungdomsleder under hele dette året 

hatt god dialog og snakket om hva som går og gjelder for våre yngste under denne vanskelige tiden. Vi har 

også hatt et meget godt samarbeid med Fred Wernersen. 

Ungdomsleder May-Britt Fossegaard har også hatt jevnlige samtaler og kommunisert via vår facebook 

side da vi ikke har kunne møtes. Vi har flere grupper hvor vi kommuniserer med trenere og laglederne og 

hva dem skal informere om til foreldrene og om hvordan vi skal organisere aktivitetene som har vært 

annerledes når det ble åpnet opp igjen og vi fikk trene sammen.  

  

 

Barneidrettens dag ble avlyst og det har vært lite aktivitet fra Frid sin side denne høsten. Det er en 

obligatorisk fagsamling nå 13.4 og det vil foregå på teams. Østsiden vil være representert der.  

 

Det er uten tvil mye positivt som skjer i ungdomsidretten i klubben vår, og det er bare til å takke alle som 

gjør en strålende innsats slik at barna våre kan vokse opp og få delta i et trygt og godt idrettsmiljø som vi 

har på Øssia. Barna blir sett og godt ivaretatt og det bidrar til god rekruttering. 

 

Nå gleder vi oss bare til normale dager igjen med samhold, fellesskap , idrettsglede, gi hverandre en klem 

og masse dugnadsjobbing.  

 

                    May-Britt Fossegaard 
 

 

 

 

 

 



Årsrapport hus styret 2020 
 

Husstyret og arbeidskomitéen skal forvalte og ivareta klubbhuset etter retningslinjer fra hovedstyret.  

I tillegg skal husstyret sørge for at dokumentet for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ajour, samt utføre 

HMS tiltak og kontroller. Husstyret skal også ivareta utleie av klubbhuset. 

 

Fotballavdelingen har, med unntak av formelle HMS dokumenter, HMS krav og kontroller, det 

økonomiske og vedlikeholdsmessige ansvaret for garasje, kiosker, baner og ballbu. 

 

Husstyret 2020: 

• Tore Frølich (leder), Solbjørg Andersen, Fred Wernersen og Tom Johnsen 

 

Arbeidskomitéen 2020:  

•  Jon Andre Edvardsen, Trond Sundwall og  Tom Johnsen 

 

Utleie klubbhus 2020: 

• 2020 har p.g.a. COVID-19 ført til reduserte muligheter for utleie og dette har igjen gitt store 

reduksjoner i leieinntekter. 

o Totalt 68 bruksdager, hvorav 43 dager er intern bruk og 25 dager er ekstern utleie  

 

Tabellen viser antall dager pr måned for intern bruk/ekstern leie 
 

Måned Intern bruk Ekstern 

utleie 

Antall 

dager 

Måned Intern 

bruk 

Ekstern 

utleie 

Antall 

dager 

Januar 6 2 8 Juli 1 2 3 

Februar 5 7 12 August 3 2 5 

Mars 6 7 13 September 8 1 9 

April 0 0 0 Oktober 6 3 9 

Mai 1 0 1 November 6 0 6 

Juni 1 0 1 Desember 0 1 1 
 

Renhold av klubbhuset 2020: 

• ivaretatt av ansatt vaskehjelp  

 

Arbeider som er utført av arbeidskomitéen/brannvernleder i 2020: 

• Diverse forefallende arbeider  

• Internkontroller 

 

Inspeksjoner/kontroller 2020: 

 
Hvem Dato Avvik/pålegg/Tiltak Merlnad 

Fredrikstad Brann-redningskorps 20/1 Ingen Årlig kontroll 

Presto Brannteknikk AS 31/3 Ingen Årlig kontroll 

Østfold Sikkerhetsservice 3/9 Ingen Årlig kontroll 

Slevik Elektriske 10-11/11 59 avvik 3-årig kontroll 

Hovedstyret informert om 

avvikene 

 

             

 

Tore Frølich 

Leder Husstyret 

 

 
 

 



Årsrapport WEB-komiteen 2020 
 

Østsidens hjemmeside ossia.no ble etablert 26. august 2004. Hjemmesiden har som mål å bringe små og 

store nyheter fra klubben. Koronaåret 2020 ble meget spesielt da håndballsesongen 2019/2020 ble 

avsluttet før sesongen var ferdig, mens A-laget i fotball bare rakk å spille fem treningskamper før 

rullegardina gikk ned 12. mars 2020. Vips så var sesongen over for breddefotballen. Det fikk 

konsekvenser for trafikken på ossia.no  

86.727 mot 151.973 sidevisninger 

27.514 mot 48.006 økter (antall ganger noen har gått inn på siden og gjort noe) 

14.251 mot 17.803 brukere 

  

De fem beste artiklene i 2020 

1. 2.053 visninger: Ny A-lagstrener i håndballen (Historisk rekord på ossia.no)  

2. 1.395 visninger: Gratulerer med 85 års dagen Øssia!  

3. 1.130 visninger: For liten Øssia-seier mot Lisleby  

4. 1.002 visninger: Østsiden møter Lisleby i treningskamp  

5.    909 visninger: Fred Wernersen for 13. gang. 

          

Beste side: 

1) Utleie klubbhus 1.430 (-35% fra året før) 

2) Om Østsiden håndball 942 (-42% fra året før) 

Brukere: 

31 (mot 21) besøker sidene hver dag. 

416 (mot 214) besøker sidene hver uke. 

552 (mot ) 557 besøker sidene hver 14 dag. 

1132 (mot 1209) besøker sidene hver 30 dag.  

Sosiale medier:  

Inngang på siden fra Facebook  10 319 mot 22 270  

Likere fotball: 899 ( - 1 person siste år) 

Rekkevidde fotball: 29895 (hvor mange som har sett innleggene) 

Engasjement fotball: 7412 (lenkeklikk, likes eller kommentarer) 

Beste rekkevidde fotball:  All aktivitet på kunstgressbanen er forbudt grunnet koronaviruset. Les mer på 

ossia.no 

Beste engasjement fotball: Gratulerer med 85 års dagen Øssia!. 

Likere håndball:  1254 ( + 33 personer siste år) 

Rekkevidde håndball: 36189 (hvor mange som har sett innleggene) 

Engasjement håndball: 11131 (lenkeklikk, likes eller kommentarer) 

Beste rekkevidde håndball: Hei alle Østsiden venner:) Vi søker en målvakt til vårt målvaktsteam i 2.div. 

Hjelp til med å del vår "målvaktannonse":) 

Beste engasjement håndball:  Stakkars Rune Beige hadde gledet seg til å jobbe dugnad på Boligmessa for 

verdens beste klubb - ØSSIA  

Øystein Andersen      Erik Norén          Jørn Jensen        Steinar Graarud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Årsrapport lovkomiteen 2020 
  

 Det er ikke registrert nye vesentlige endringer i lovverket til Norges Idrettsforbund siden forrige  

Generalforsamling. Vi må se nærmere på dette med kontrollutvalg. 

 

Tom Johnsen (leder)  

  

 

Årsrapport arkivkomiteen 2020 
  

Ordinære arbeidsoppgaver er utført som i foregående år. 

I løpet av 2020 har klubbens 6 årganger med klubbaviser blitt skannet og lagret på komiteens 

egen PC. Planen for 2021 er skanning av klubbens Generalforsamlinger siden 1935 + skanning av 

klubbens bildearkiv. 
 

 Tom Johnsen (leder) 

 

 

             Økonomirapport  2020 
 

Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr 793 118,-. 

Resultatet fremkommer slik: 

Hoved    819 389,- 

Fotballavdeling   105 820,- 

Håndballavdeling -132 091,- 

Resultatet ble betydelig sterkere enn budsjett 2019.  

Likviditeten ved årsskiftet viser en beholdning på kr. 1 212 185,- 

Langsiktig Gjeld (kunstgressbanen) utgjør pr 31.12.20 kr. 808 639,- 

Fredrikstad Cup har gitt et solid bidrag til avdelingene på til sammen kr. 2 200 000,-  

 

Regnskap Fredrikstad Cup og Cup Event Fredrikstad AS: 

Egenkapitalen ved årsskiftet viser følgende beholdning: 

                    2020     2019 

Fredrikstad Cup   kr   9 289 070,-  8 881 331,- 
Cup event Fredrikstad AS  kr       237 221,-     555 358,- 
Sum     kr    9 526 291,-  9 436 689,- 

 

 

Lagets idrettsarbeid 
 Østsiden Idrettslag Fredrikstad har i år deltatt i fotball for  herrer / gutter  

håndball for damer/jenter.  

 

 Medlemstallet pr.1/1-2021             
 
 Senior fotball (inkl. tillitsvalgte)         30                   

 Ungdom fotball                                  70            

 Senior håndball (inkl. tillitsvalgte)           40            

 Ungdom håndball         100            

 Barneidrett              20             

 Passive medlemmer (inkl. trygdede)         80             

 

 Total           340  

 

 

 

           



Årsmøte håndballavdelingen ØILF 24.06.2020 
 

Dagsorden: 

   1. Åpning 

   2. Valg av dirigent og referent 

   3. Valg av desisorer 

   4. Beretninger 

   5. Valg 

 

1. Åpning 

Leder Jørn Jensen ønsket 8 medlemmer velkommen.  

Ingen bemerkninger til innkallingen eller den oppsatte dagsorden. 

 

2. Fred Wernersen ble valgt til dirigent og Tom Johnsen til referent. 

 

3. Lars Olsen og Marius Gjermundsen ble valgt til desisorer. 

 

4. Beretninger 

Beretningene ble gjennomgått med følgende kommentarer : 

Oversikt over tillitsvalgte mankerer 

J 2003  Obligatoriske og cup kamper er blandet sammen i statistikken 

J 2004  Obligatoriske og cup kamper er blandet sammen i statistikken 

J 2005/2006 Mankerer alt 

J 2007  Obligatoriske og cup kamper er blandet sammen i statistikken 

Jenter 18 Mankerer kampresultatene 

6.divisjon Mankerer alt 

Jørn oversender ny rapport når de manglende opplysninger foreligger. 

 

 

5. Valg  

     

Valglistene mankerte – ingen navn på papiret. Det ble opplyst at de fleste lagledere er på plass. 

 

Det må avholdes ekstraordinært årsmøte i løpet av august/september. 

 

 

 

   Tom Johnsen    Lars Olsen                        Marius Gjermundsen 

       referent       desisor         desisor  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ekstraordinært årsmøte håndballavdelingen ØILF 11.11.2020 
 

Dagsorden: 

   1. Åpning 

   2. Valg av dirigent og referent 

   3. Valg av desisorer 

   4. Valg 

 

1. Åpning     Leder ønsket 8 medlemmer velkommen. Ingen bemerkninger til innkallingen eller den oppsatte 

dagsorden. 

 

2. Fred Wernersen ble valgt til dirigent og Tom Johnsen til referent. 

 

3. Lars Olsen og Marius Gjermundsen ble valgt til desisorer. 

 

4. Valg  

     

Håndballstyret : 

Leder :   Jørn Jensen har 1 år igjen av sin periode 

Styremedlem:  Marius Gjermundsen er valgt for 2 år 

Styremedlem:  Sara Khan Smauget er valgt for 2 år 

Styremedlem:  Lene Christine Andreassen er valgt for 1 år 

Styremedlem:  Emilie Sjøgren er valgt for 1 år 

Styremedlem:  Styret gis fullmakt til å skaffe et styremedlem til 

 

Lagleder A-lag  Kirsten Antonsen 

Lagleder J20  Øyvind Halvorsen 

Lagledere J 04  Thomas Rein, Stina Kilevold, Morten Rundhovde og Gerd Rundhovde 

Lagledere J 05  Olaug Seglem, Malin Halstensen og Therese Bekkevold 

Lagledere J 07  Karianne Klemetsen og Sara Khan Smauget  

Lagledere J 08  Tonje Holter og Karina Gulbrandsen 

Lagledere J 09  Lene Christine Andreassen og Therese Dahl 

Lagledere J 10  Lene T. Davidsen og Heidi Nyberget Ådalen 

Lagledere J 11/12 Marianne Bjørsland og Sunniva Jordheim 

Lagleder J 13  Trude Johansen  

 

 

 

 

 

   Tom Johnsen    Lars Olsen                        Marius Gjermundsen 

       referent      desisor       desisor  

 

 

 

 

 



PROTOKOLL ÅRSMØTE 
Østsiden ILFs fotballavdeling 19.11.2020 kl. 18.30-19.15 

 
Tilstede: Tom Johnsen, Øystein Andersen, Espen Nilsen, Trond Sundwall, Roar Kristiansen, Morten Jensen, 

Marita Fjeld Høili 

 

Dagsorden: 1) Åpning. 2) Valg av dirigent og referent. 3) Valg av desisorer. 4) Beretninger. 

         5) Valg. 6) Avslutning 

 

1.Åpning 

Fotballeder Espen Nilsen ønsket 7 medlemmer velkommen. Møtet ble avholdt innenfor Helsemyndighetens krav 

om smittevernregler med maks 20 deltagere.  

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og dagsorden. 

 

2.Valg av dirigent og referent 

Tom Johnsen ble valgt til dirigent og Øystein Andersen til referent. 

Tilsammen utgjorde de 100 års tillitsmannserfaring siden de nå har hatt verv sammenhengende i Østsiden ILF 

siden henholdsvis 1969 og 1971. 

 

3. Valg av desisorer 

 Morten Jensen og Marita Fjeld Høili ble valgt til desisorer. 

 

4. Beretninger 

Ved gjennomgangen av årsrapportene ble det gitt følgende kommentarer: 

*Espen Nilsen ønsket å fjerne linjen: «Siden 1979 har Østsiden arrangert Vårcup for guttelag, men i år fikk vi tøff 

konkurranse fra NFF Østfold som inviterte til OBOS-cup for gutte og juniorlag». OBOS cup eksisterte også i 

2019. 

*Espen Nilsen supplerte om status vedr. kunstgressbanen 

*Vaktmester Rune Wesley fikk honnør for å ha holdt anlegget i god stand samt moderniseringen i 2. etg. på 

klubbhuset med ny bar hvor Seniorlauget har sponset kr. 10.000 

*Honnør til våre tre dommere som har dømt 85 kamper i år. 

*Oppblomstringen av koronaen gjør det vanskelig å planlegge. Espen Nilsen utdypet det med at vi skynder oss 

langsomt vedr. hva som skjer med satsingen i 2021. Det er gledelig at vi har fått et Juniorlag igjen. 

 

5. Valg 

Valgkomiteen hadde full liste og ga følgende resultat: 

Fotballstyret: 

Fotballeder:   Espen Nilsen  

Sportslig leder   Ikke besatt 

Sekretær:   Øystein Andersen  

Ungdomsleder:   May-Britt Fossegaard  

1. styremedlem:  Jan Ove Stedjeberg 

2. styremedlem:  Roar Kristiansen 

3. styremedlem:   Trond Sundwall  

 

Lagledere: 

Lagleder A-lag:   Georg Sørensen, Jan Erik Arntsen 

Lagleder Rekruttlag:  Espen Nilsen 

 

Lagleder G19:    Morten Jensen, Marita Fjeld Høili, Gary Haraldsen 

Lagleder G12 f. 2009 Marius Henriksen, Linda Svennberg, Rolf Thorstensen,  

Jostein Slinning 

Lagleder G11 f.2010  Eileen Herstad, Ibrahim Bllacaku 

Lagleder G09 f. 2012  Jeanette Ledang, Bjørn Guthu 

Lagleder G08 f.2013/14 Kristin Johansen, Maria Hunn, Hans Petter Nilsen, Johannes Johansen 

 



Komiteer etc. underlagt fotballstyret: 

Dommerkontakt:  Per Arne Johannessen 

Økonomiutvalg: Espen Nilsen, Roar Kristiansen 

Portvakter: Ikke besatt 

Banekomite: Espen Nilsen, Trond Sundwall  

Salg banekiosk: Espen Nilsen 

Valgkomite: Morten Jensen, Marita Fjeld Høili, Georg Sørensen 

 

6) Avslutning 

Fotballeder Espen Nilsen takket for tilliten for 10. gang. Koronaåret har vært spesielt og krevd litt mindre 

arbeidsinnsats, men har likevel vært krevende grunnet mangel på avklaring for breddefotballen. Han så for seg et 

spennende samarbeide med utbyggeren Arca Nova og håpet på større aktivitet når 4.500 innbyggere skulle bosette 

seg i nærområdet. Arca Nova har lansert et nærmere samarbeide med Østsiden ILF. De kunne godt tenke seg et 

navnebytte på stadion til «Verksbyen stadion»! 

 

Øystein Andersen   Morten Jensen   Marita Fjeld Høili 

        referent         desisor         desisor  
 

 

 

 
 

Innkomne forslag 
 

Forslag nr.1 
Kontingentsatsen for ØILF for 2022 foreslås uendret : 

  Seniorer  kr.    500,- 

  Ungdom  kr.    300,- 

  Trygdede/støttemedl. kr.    300,- 

  Famiemedlemskap kr. 1.000,- 

 

FORSLAGSSTILLER : Hovedstyret 

Lovkomiteen bekrefter at forslaget følger Idrettslagets lover. (§ 4) 

 

 

Forslag nr.2 
Generalforsamlingen gir Hovedstyret i ØILF fullmakt til å forhandle frem en organisasjonsmessig  

sammenslåing med Fredrikstad Cup. 

 

FORSLAGSSTILLER : Hovedstyret 

Lovkomiteen bekrefter at forslaget følger Idrettslagets lover.  

 

 


