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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

Protokoll fra årsmøte i Skjelstadmarka idrettslag 

Klubbhuset, 15.02.2018 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 20 stemmeberettigede til stede på årsmøtet. 

Følgende var tilstede: Magne Hammer, Hallgeir Moen, Ingebjørg Husbyaune, Steinar 

Husbyaune, Siv Kartum, Torunn Beate Gederaas, Mari Kristel Gederaas, Henrik Steinvikaune, 

Jørgen Gylland, Siv Sætran, Anna Marie Sletvold, Morten Johnsen, Siv Sætran, Kenneth 

Børseth, Benjamin Hammer, Knut Ove Bremseth, Adrian Hammer, Per Egil Korstad, Christian 

Opgård, Marthe Skjelstad, Hermann Fredriksen 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent. 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 
min. tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt 
opp til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med 
antall stemmer for og imot. 
 
 

Vedtak: 

Følgende hadde ordet i saken:   

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

 Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 
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Sak 3. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll 

 Vedtak: 

Som ordstyrer ble Jørgen Gylland enstemmig valgt. 

 Som referent ble Siv Sætran enstemmig valgt. 

 Til å underskrive protokollen ble Kenneth Børseth og Ingebjørg Husbyaune enstemmig 

valgt. 

 

Sak 4. Årsberetninger 

 Jørgen Gylland la frem årsberetning for arbeidsutvalget.  

 Ingebjørg Husbyaune la frem årsberetning for arbeidsutvalget. 

 Siv Kartum la frem årsberetning for sponsorgruppa. 

 Mari Kristel Gederaas la frem årsberetning for skigruppa. 

 Torunn Beate Gederaas la frem årsberetning for idrettskolen.  

 Kenneth Børseth la frem årsberetning for fotballgruppa.  

 

Vedtak: 

 Alle årsberetningene ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Jørgen Gylland og Henrik Steinvikaune la frem regnskapet for hovedlaget.  

Følgende hadde ordet under behandlingen av saken: Magne Hammer, Hallgeir Moen, 

Benjamin Hammer, Marit Kristel Gederaas, Kenneth Børseth, Knut Ove Bremset, Siv Sætran 

 

 Vedtak: 

Regnskapet for 2017 ble godkjent.  

 

 

 



3 
 

Sak 6. Behandle forslag og saker 

- Parkeringskilt og løype skilt 

Jørgen Gylland la frem saken. 

Vedtak: Årsmøte er meget positiv til tiltaket. Skigruppa for ansvar videre oppfølgning. 

- Innkjøp av høyttaleranlegg 

Jørgen Gylland la frem saken. 

Vedtak: Skigruppa tar ansvar for videre oppfølging av innkjøp et solid og brukervennlig 

stasjonært høyttaleranlegg innenfor en kostnadsramme på 10 000 kroner.  Ved behov for 

mobilt anlegg diskuteres dette videre med Skjelstadmark ungdomslag og tas opp som sak i 

hovedstyret. 

- Info om skileikanlegg og prosjekt lysløype, nedsettelse av arbeidsgruppe 

Benjamin Hammer la frem saken.  

 

Vedtak: Årsmøtet ønsker at det opprettes en slik gruppe, og mener det er riktige personer 

for saken. Det gis fullmakt til å jobbe videre med prosjektet. Oversikt over kostnader og 

fremdrift legges frem for arbeidsutvalget for videre avklaring av saken.  

 

- Løsning på adkomst til klubbhuset 

Jørgen Gylland la frem saken. 

 

Vedtak: Så lenge forholdene sier at det er greit er det mulig å kjøre fram til klubbhuset 

med varer. Er det vanskelige forhold med snø vil det blir brøytet frem til slutten av gjerdet 

som går langs grensen mot barnehagen. Når huset leies ut skal parkering av gjester foregå 

på parkeringsplass ved barnehagen.  

  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

Vedtak: 

Medlemskontingenten for 2018 settes til 100 kroner. 

 

Sak 8. Treningsavgifter 

 Vedtak: treningsavgiftene videreføres, å innføres for ski også i 2018.  
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