
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
 

Protokoll fra årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening,  

Storøya Grendesenter 20.mars 2018 kl.18.00. 

 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Tilstede var: Bjarne Appelquist, Jeanette Eriksen, Rikke Sitje, Gerd Straume, Tom Darell, 

Grete Skaug Borge-Hansen. 

Arna Gudbrandsdottir og Jon Bru var til stede fra sak 5. 

 

Til stede var også Catarina Andersen fra kretsstyret og Gry-Anette Berge Haanes (daglig 

leder). 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

  

 Innstilling: 

 Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valg i sak 3). Den valgte 

sekretæren skriver protokoll. 

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre 

minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker 

som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte 

taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan 

ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

 Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

 

 Framlagte forslag til forretningsorden ble godkjent. 

  

 

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen 

 

 Innstilling: 

 Dirigent/ordstyrer: Bjarne Appelquist 

 Sekretær: Gry-Anette Berge Haanes (protokoll)  

Underskrift protokoll: Jeanette Eriksen og Gry-Anette Berge Haanes 

 

Vedtak: 

Bjarne Appelquist ble enstemmig valgt til dirigent/ordstyrer. 

Gry-Anette Berge Haanes ble enstemmig valgt til sekretær, og Jeanette Eriksen og 

Gry-Anette Berge Haanes ble enstemmig valgt til å signere protokollen. 

 



 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 

     

 Innstilling:  

 Årsberetningen for 2017 godkjennes. 

  

 Vedtak: 

Enstemmig godkjent. 

  

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

  

 Innstilling:  

Regnskapet for 2017 godkjennes. 

 

 Vedtak:  

Enstemmig godkjent. 

 

  

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

   

           Til avstemming : 

I henhold til klubbens forskrifter skal styret bestå av styremedlemmer som også er                                                     

medlemmer i klubben i minst 1 mnd. før klubbens styrende organ årsmøtet avholdes. 

Det er ønskelig at kravet om medlemskap i klubben fravikes ved innvalg til nytt styre i 

2018 for å sikre best mulig kvalifiserte kandidater for styremedlemsverv. 

 

Vedtak: 

Enstemmig godkjent. 

  

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

  

Innstilling:  

Kr.300,- for barn og kr.500,- for voksne (o/16 år). 

  

 Vedtak: 

            Enstemmig vedtatt.   

 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

  

Innstilling: 

Budsjettet vedtas. 

 

 Vedtak: 

            Enstemmig vedtatt. 

             

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 



 Innstilling: 

 Organisasjonsplanen godkjennes. 

 

Vedtak: 

Enstemmig godkjent. 

 

 

 

Sak 10. Valg 

 

 

 a) Valgkomiteens innstilling på leder (for 1 år): 

 

 Bjarne Appelquist  

 

 Vedtak: 

            Bjarne Appelquist ble enstemmig valgt til leder. 

 

 b) Valgkomiteens innstilling på nestleder (for 1 år): 

 

Jeanette Eriksen 

  

Vedtak: 

Jeanette Eriksen ble enstemmig valgt til nestleder. 

             

            c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret 

                (for 1 år):                                 

 

Styremedlem: Arna Gudbrandsdottir  

Styremedlem: Tom Darell 

Varamedlem: Gerd Straume 

   

Vedtak:  

Arna Gudbrandsdottir og Tom Darell ble enstemmig valgt til styremedlemmer. 

Gerd Straume ble enstemmig valgt til varamedlem. 

 

 d) Valgkomiteens innstilling på revisorer (for 1 år): 

 

Revisor 1: Jon Bru  

Revisor 2: Ingun Stray Schmidt 

 

 Vedtak: 

            Jon Bru og Ingun Stray Schmidt ble enstemmig valgt til revisorer. 

  

 e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjoner klubben er tilsluttet. 

 

 



Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 

  

 

f) Styrets innstilling på valgkomité (for 2 år): 

  

Leder: Rikke Sitje 

Medlem 1: Jan Ole Stangeland 

Medlem 2: Benedikte Puolsen 

Varamedlem: Kikki Lorck-Olafsen 

  

Vedtak: 

            Rikke Sitje ble enstemmig valgt til leder. 

            Jan Ole Stangeland og Benedikte Poulsen ble enstemmig valgt til medlemmer. 

            Kikki Lorck- Olafsen ble enstemmig valgt til varamedlem. 

 

 

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. 


