Klubben er opprinnelig
stiftet 21.november
1975 som den første
gruppen i Vardeneset
idrettsforening.
Fotballgruppen skilte
seg ut som egen
klubb under
nåværende navn den
22. november 1990.
Klubben holder til i
Vardeneset
Idrettspark i Tasta
bydel og har siden
starten utviklet seg
mye og er i dag en av
Stavangers største
fotballklubber. Med
smått og stort har vi
med ca 55-60 lag i
seriesystemet.
Klubben driver
bredde-fotball og
stiller med lag i
klasser fra 6 åringer til
Veteran samt med
eget HC-lag.
Jentefotball har
selvfølgelig også en
naturlig plass i
klubbens tilbud.
Klubbens formål er å
skape et godt og
positivt oppvekstmiljø
for barn og unge i
bydelen gjennom
idretten.
Klubbens A-lag herrer
er et av distriktets
beste seniorlag, mens
A-lag damer hadde
sin første sesong i 4.
divisjon i 2016.

Årsmøte for sesongen 2017
Avholdes i VBK klubbhus

Torsdag 8. mars 2017 kl 19:00
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf.
pkt. 9. Blant annet kontrollkomite med 2 medlemmer.
d. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.
e. Representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett
varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet,
og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall.

Alle medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem i klubben i
minst 1 måned og har betalt forfalt kontingent har stemmerett.
Styret ønsker ledere, spillere og øvrige medlemmer hjertelig
velkommen.

