
 
 
 

 

PROTOKOLL  
ÅRSMØTE  

17.02.2020 18:00 

 
 

 

1. Åpning av årsmøtet 
 

a) Godkjenning av stemmeberettigede 
Det var totalt 41 stemmeberettigede medlemmer til stede 
1 person forlot møtet 18:40 

 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det ble ikke fremsatt noen innsigelser på årsmøteinnkallingen og 

sakslisten. 

 
c) Valg av dirigent 

Arild Austigard valgt til ordstyrer 
 

d) Valg av referent og tellekorps 
Referent: Marianne Svahn 
Tellekorps: Tom Rune Tjelta og Silje Broadhurst 

 
 

e) Valg av 2 representanter til å signere protokoll 
Representant 1: Tor Arne Dueland  
Representant 2: Oddvar Høyland  
 

2. Godkjenning av Styrets Årsmelding 2019  
• Gjennomgang av årsmeldingen ved Arild Austigard 

• Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med følgende kommentarer 
o Vanskelig å skrive for et kalenderår, når treningsåret er er skoleår.  Vurdere å 

etablere halvårlig sportslig rapportering slik kretsen også gjør. 
o Skrivefeil: under 4. seriekonkurranse: Aspiranter f.2019 endres til f.2010. 
o Skrivefeil: Ungdommens Turntreff: Endre Vågenhallen til Klepp 



 

3. Sak nr 3: Godkjenne regnskap og balanse 2019 
• Gjennomgang av regnskapet for 2019 ved Arild Austigard 

• Årsmøtet godkjenner regnskap med følgende kommentarer: 
o Ønsker for fremtiden budsjett for rapportert år ved siden av for å se hva 

klubben har styrt etter. 
o Ønsker for fremtiden å se mer detaljert regnskap.  
o Detaljert regnskap legges på nettsidene sammen med årsrapporten i 

etterkant av årsmøtet. 

• Årsmøtet godkjenner balansen som forelagt. 

• Årsmøtet godkjenner revisors beretning. 
 

4. Sak nr 4: Innkomne forslag 
• Ny lovnorm: 

o Årsmøtet godkjenner lovnormen som forelagt 

• RG individuell 
o Årsmøtet godkjenner enstemmig forslag ihht styrets innstilling. 

 

5. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
• Årsmøtet godkjenner medlemskontigent 300kr per år. 
• Årsmøtet ber styret om å holde avgiften uendret, samtidig om at det jobbes for å 

redusere treningsavgiften, bl.a ved å benytte foreldretrenere i størst mulig grad. 
Vurdere søskenmoderasjon. 

 

6. Godkjenne budsjett 2020  
• Gjennomgang av budsjett 2020 ved Arild Austigard 

• Årsmøtet godkjenner budsjett med følgende kommentarer 
o Ønsker fremover et mer detaljert budsjett. 
o Årsmøtet uttrykker bekymring for økningen i lønnskostnader 
o Årsmøtet forventer tydelig overskudd på slutten av 2020. 

 

7. Godkjenne Organisasjonsplan 2019  
• Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen som forelagt. 
 

8. Valg  
Tor Arne Dueland og Erlend Seppola presenterte valgkomiteens innstilling ny 
styresammensetning 

 

• Leder: Arild Austigard, 1 år som leder 

• Nestleder: Lene Nordahl, ikke på valg, 1 år som nestleder 
 

• Styremedlem:  Cathrine Hatlem – ikke på valg  

• Styremedlem:  Synnøve Hopen – Velges for 1 år 

• Styremedlem: Anders Rød - Velges for 2 år 

• Styremedlem: Mona Hegelstad - Velges for 2 år 

• Styremedlem: Mette Kristin Skadberg - Velges for 2 år 



• Styremedlem: Torarin Holm Petersen - Velges for 2 år 

•   

• Varamedlem 1: Merethe Norheim – Velges vor 1 år 

• Varamedlem 2: Bjarne Bendixen - Velges for 2 år 
 

• Kontrollutvalg: Anette Rekevik – Velges for 1 år 

• Kontrollutvalg: Svend Egil Larsen – Velges for 1 år 

• Varamedlem: Håvard Sørlie - Velges for 1 år 
  

  
• Årsmøtets gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til å delta på ting og 
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.  

  
• Styrets innstilling til ny valgkomitè er:  
• Leder: Erlend Seppola 
• Medlem: Sindy Katrin Bru 
• Medlem: Tor Arne Dueland 
• Varamedlem: Styret får mandat til å finne 

 
 
 

Årsmøtet ble avsluttet kl: 20:25 

 
Sola, 17. februar 2020 

 
 

.............................................. 
Marianne Svahn 

Referent 
 
 

 


