
Protokoll årsmøte 2017 

~ Dato, sted: Referent: 
17.3.2018 kl 19-20, klubbhus Sørmarka Janne Gunn Helle 
Antall fremmøtte: 
13 fremmøtte, inkludert stvret oo daalio leder 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 
Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede iht. gjeldende modell. 

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden 
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. Innkalling og årsmøtedokumenter var iht. vedtekter 
publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet. 

3. Valg av dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
Styret foreslo Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som referent. 
Knut Christensen og Geir Holst Jæger ble valgt til å undertegne protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
Hovedtrekkene i styrets årsberetning ble gjennomgått. Det ble vist til årsberetninger for klubbens lag og 
utvalg. Årsberetningene til lagene ble ikke gjennomgått men årsmøtet ble oppfordret til å lese disse. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Idrettslagets regnskap i revidert stand ble behandlet av årsmøtet. Revisor finner regnskap og 
regnskapsføring å være i samsvar med NIFs bestemmelser. 

Regnskapet ble godkjent med kommentar om at regnskapet slik det fremkommer er uklart/vanskelig 
lesbart, samt at det mangler note på prosjektregnskap til lag. 

Styret tar kommentarene til etterretning og følger forholdet tett i det videre arbeidet. 

6. Behandle forslag og saker 
Ingen saker var meldt inn i forkant av årsmøtet. 

7. Fastsettelse av medlemskontingent 

Styrets forslag om uendret medlemskontingent ble godkjent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 
Årsmøtet vedtok budsjettet som fremlagt. 

Forslag o~ at årlige overskudd routes inn i fond/sparing. Styret tar innspillet til etterretning ·d 
vurdering. og v, ere 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

Sak 9 og 10 ble behandlet under ett. Årsmøtet vedtok styrets organisasjonsplan. 

10. Valg: 

Valg ble gjennomført ved akklamasjon iht. valgkomiteens innstilling Det bl ·kk f 
· e I e remmet benkeforslag. 

Avtroppende styre: 
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Ellen Heggheim, leder 

Gert von Hirsch, nestleder 

Einar Moi Øvstedal, styremedlem 

Janne Gunn Helle, styremedlem 

Siri Frostestad, styremedlem 
Kjell Skaarstad, styremedlem (økonomiansvarlig) 

Tore Ravndal, varamedlem 

Nora Gjetrang, vara 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2018: 
Ellen Heggheim, leder, 2017-2019 -valgt for ett år 

Gert von Hirsch, nestleder 2018-2019 - valgt for ett år 
Einar Moi Øvstedal, styremedlem (2017-2019 - ikke på valg 
Trine Anett Usken, styremedlem, 2018-2020 - valgt for 2 år 

Tor Markhus, styremedlem 2018-2020 -valgt for 2 år 
Kjell Skaarstad, styremedlem, 2018-2019 - valgt for 1 år 
Nora Gjetrang, varamedlem, 2018 - 2020 - valgt for 2 år 

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
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Ronny Mæland, Geir Holst-Jæger og Gert von ·Hirsch valgt som henholdsvis Sportslig leder, Barneleder og 
Ungdomsleder. 

R.eM0t~: ~o"'lJi M~ 1 <..,o.,rri.du:h.r i ~r- l,L) },+ --J u.~'"'~"'J,e,,,rio n JUol..v o 5 
Valg av revisorer v c, e_',,.f v. t-lmch. :>(lorf->/J, t,_~. 
Frode Kleppe og Rune Ingvar Hauge gjenvalgt, for ett år, som revisorer. / · 

Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
Nils Hoem Hegre (leder) Lars Aamodt og Eirik Aase (medlem). 

Knut Christensen 
--~~--1 _(-=~.kr lf-Hoist~~r ········································ 


