
 

        Tiller 24.6.2013 

Tillitsvalgte til Tiller I.L  

Vi står for tiden uten et fungerende styre i Tiller I.L. og klubben har som følge av dette ikke avholdt 

lovpålagte årsmøter de siste årene. Slik er det ikke mulig å fortsette. Gjennom dialog med Sør-

Trøndelag Idrettskrets er det nedsatt et interimsstyre som skal fungere frem til årsmøtet som 

avholdes 29. august. På årsmøtet skal det velges et nytt styre. Til dette trenger vi følgende 

tillitsvalgte: Leder, kasserer, sekretær og 1 vararepresentant.  

Ta ansvar og meld deg som kandidat til en av disse funksjonene! 
 

Aktiviteten i Tiller I.L. skjer gjennom særavdelingene som har egne styrer. For tiden består Tiller I.L. av 

følgende avdelinger: 

 Fotball 

 Håndball 

 Ishockey 

 Ski 

 Idrettsskolen 

 Trim 

 Skyting 

Ledere av særavdelingene skal i henhold til lov for Tiller I.L. være en obligatorisk del av styret. På årsmøtet 

29.8 blir det også valg av ledere i særavdelingene slik at de kan tre inn i styret i Tiller I.L. som forutsatt.  

Som det fremkommer av vedlagte brev fra Sør – Trøndelag Idrettskrets må alle formaliteter i Tiller I.L. på 

plass gjennom vedtak i årsmøtet 29.8. Konsekvenser om dette ikke lar seg ordne er at Tiller I.L. opphører. 

Det er viktig å være klar over at dette vil ramme særavdelingenes drift i første rekke, og det vil eksempelvis 

ikke være mulig å melde på lag i seriespill som foregår både innenfor Fotball, Håndball og Ishockey. Så langt 

ned skal vi ikke falle - det eneste vi mangler for å komme oss på fote igjen er 4 tillitsvalgte.  

 

Interimsstyret har tatt ansvaret for å utarbeide regnskap og annen dokumentasjon som skal behandles på 

årsmøtet. I dette ligger det også å innkreve kontingent for 2013 for medlemmer av Tiller I.L. Nytt styre vil 

følgelig starte med alle formalia på plass. Det er opp til nytt styre å legge ambisjonsnivå for aktiviteter som 

skal skje i regi av Tiller I.L. Interimsstyret ser det som naturlig at man i en oppstartsfase bygger på de planer 

som ligger i særavdelingene. Styret i Tiller I.L. vil følgelig ha som hovedoppgave å påse at driften i Tiller I.L. 

skjer i samsvar med lover og regler. En vesentlig del av dette vil være å avholde styremøter hvor driften i 

særavdelingene følges opp, fastsette regnskap og avholde årsmøter.  



Interimsstyret har fullmakt til å etablere en valgkomite som vil innstille på kandidater overfor årsmøtet. 

Inntil valgkomiteen er på plass ber vi om at kandidater til styret melder sin interesse til interimsstyret som 

består av: 

 

Magnar Granhaug, representant for Tiller I.L  Magnar.Granhaug@proxycom.no 

Jan Kåre Brandsdal, leder Håndball   jank70@live.no 

Snorre Sandvik, leder Ski    snorre.sandvik@yahoo.no 

Siv Merete Øyen, leder Ishockey    SIMO@cowi.no 

Bjørn Atle Haugen, leder Fotball   tillerbo79@hotmail.com 

 

Utkast til arbeidsoppgaver til de 4 vervene som ikke er besatt er skissert nedenfor.  

Vi ber kandidater melde sin interesse til interimsstyret så snart som mulig.  

 

Tiller 24.6.2013 

Interimsstyret i Tiller I.L.  

 

Arbeidsoppgaver tillitsvalgte i Tiller I.L 

Leder 

• Hovedansvarlig i Tiller I.L. 

• Koordinere all aktivitet mot særavdelinger 

• Sørge for at det innkalles til styremøter og årsmøter  

• Representere Tiller I.L. i saker som krever fullmakter 

• Kontaktperson mot krets og idrettsforbundet 

 

Kasserer 

 

• Ansvar for regnskapsfremleggelse overfor styret 

Dette vil i første rekke innebære et koordineringsansvar mot regnskapsfører og ikke utarbeidelse av 

regnskap 

• Kontaktperson for revisor 

• Påse at særavdelingene er ajour med regnskapsførsel  

• Lage budsjett for Tiller I.L. basert på styrevedtatt budsjett i særavdelingene 

• Fordeling av inntekter mellom særavdelinger basert på fastsatte nøkler 

• Disponere bankkonti etter avtale med styret for øvrig 
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Sekretær 

 

• Sørge for informasjon til medlemmene som vedrører Tiller I.L 

• Oppdatering av kontaktinformasjon som vedrører Tiller I.L 

• Referat fra styremøter 

• Påse at det utarbeides årsberetning for Tiller I.L. basert på innspill fra særavdelingene 

• Sammen med leder sørge for innkalling og dokumentasjon til styremøter og årsmøter 

 

Vararepresentant 

 

• Møter i styremøter på fast basis uten forhåndsspesifikke oppgaver 

• Bidra til at styret er beslutningsdyktig ved forfall fra øvrige medlemmer  


