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Protokoll fra årsmøte i Blommenholm og Sandvika TK 
 
Årsmøtet ble avholdt mandag 13. mars 2017 kl 1900 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigete.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland 
Vedtak: Årsmøtet godkjente 4 stemmeberettigede medlemmer + styret. 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. 

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen uten merknader.  
 
Sak 3 Godkjenning av sakliste og forretningsorden  
 Styret fremla forslag til saksliste og forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende saksliste og forretningsorden: 

Valg av dirigent 
Valg av referent 
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Behandling av styrets årsberetning 
Behandling av klubbens årsregnskap i revidert stand 
Behandling av innkomne forslag 
Fastsettelse av medlemskontingent 
Vedtakelse av budsjett 
Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben 
Valg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Vedtak: Saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 4 Valg av dirigent  

Styret foreslo Sissel Haukland som dirigent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Sissel Haukland som dirigent.  
 

Sak 5  Valg av referent  
 Styret foreslo Jarl Nygaard som referent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Jarl Nygaard som referent.  
 

Sak 6  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styret foreslo Stig Haukland og Cecilie Reinertsen til å underskrive protokollen. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Stig Haukland og Cecilie Reinertsen til å underskrive protokollen.  
 

Sak 7 Behandling av styrets årsberetning  
Styret fremla klubbens årsberetning for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Alle i styret, hovedtrener, Torbjørn Bekken, Cecilie Reinertsen. 
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.  

 
Sak 8 Behandling av klubbens regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2016.  
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Sak 9 Behandling av forslag og saker 

Sak 9.1  - Endring av § 15 – pkt 11a – Leder for 2 år og nestleder for 2 år.    Begrunnelsen for 
endringen er ønske om at leder og nestleder ikke er på valg i samme år. 
 Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak :Enstemmig vedtatt at § 15 – pkt 11 a endres til «Leder for 2 år og nestleder for 2 år»  
 

Sak 10 Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret fremla forslag til uendret medlemskontingent for 2017: 
Seniormedlemsskap  kr 2 100,- 
Familiemedlemskap  kr 3 700,- 
Junior u 19 år   kr 1 000,- 
Barn u 12 år   kr    625,- 
Studenter   kr 1 150,- 
Veteran/formiddagsmedlem kr 1 100,-  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte enstemmig følgende medlemskontingenter for 2017: 
Seniormedlemsskap  kr 2 100,- 
Familiemedlemskap  kr 3 700,- 
Junior u 19 år   kr 1 000,- 
Barn u 12 år   kr    625,- 
Studenter   kr 1 150,- 
Veteran/formiddagsmedlem kr 1 100,-  

 
Sak 11  Vedtakelse av klubbens budsjett 

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett. 
 

Sak 12 Vedtakelse av hvem som signaturrett for klubben 
Styret fremla forslag om at leder og et styremedlem i fellesskap skal ha signaturrett for 
klubben.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til signaturrett. 
 

 Sak 13 Valg 
 Lars Røgeberg redegjorde for styrets forslag til nytt styre: 
 Leder: Sissel Haukland 
 Nestleder: Truls Dahl 
 Styremedlemmer: Jarl Nygaard og Cecilie N. Reinertsen 
 Varamedlemmer: Jon P. Selvig og Cecilie Stray 
 
 13.1 Valg av styreleder: 

 Valgkomiteen foreslo Sissel Haukland som styreleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Lars Røgeberg. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Sissel Haukland som styreleder.  

 
13.2 Valg av nestleder: 

Valgkomiteen foreslo Truls Dahl som nestleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Lars Røgeberg. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Truls Dahl som nestleder.  
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13.3 Valg av øvrige styremedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo Jarl Nygaard og Cecilie Nordback Reinertsen som styremedlemmer. 
Følgende hadde ordet i saken: Lars Røgeberg. 
Vedtak: Jarl Nygaard og Cecilie Nordback Reinertsen ble enstemmig valgt til 
styremedlemmer. 
 
13.4 Valg av varamedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo Cecilie N. Stray og Jon P. Selvig som varamedlemmer til styret. 
Følgende hadde ordet i saken: Lars Røgeberg. 
Vedtak: Cecilie N. Stray og Jon P. Selvig ble valgt enstemmig til varamedlemmer.  
 
15.5 Valg av revisorer 
 Valgkomiteen foreslo Eirik Kristiansen og Fredrik Stray som revisorer.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Eirik Kristiansen og Fredrik Stray som revisorer 
.  
15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret foreslo at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter 
der idrettslaget har representasjonsrett. 
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland 
Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter der 
klubben har representasjonsrett. 
 
 15.7 Valg av leder i valgkomiteen  
 Styret foreslo Terje Persson som leder i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Terje Persson ble enstemmig valgt som leder i valgkomiteen.  
 
15.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Styret foreslo Lars Røgeberg og Cecilie Geelmuyden som medlemmer i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Lars Røgeberg og Cecilie Geelmuyden ble enstemmig valgt som medlemmer av 
valgkomiteen.  
 
15.9 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen 
Styret foreslo Torbjørn Bekken som varamedlem i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Sissel Haukland. 
Vedtak: Torbjørn Bekken ble enstemmig valgt som varamedlem av valgkomiteen.  
 
Etter valget består styret av: 
Leder: Sissel Haukland 
Nestleder: Truls Dahl 
Styremedlemmer: Jarl Nygaard, Thomas Ness og Cecilie N. Reinertsen. 
 

 
Blommenholm, 13.mars 2017 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Stig Haukland /s/     Cecilie N. Reinertsen /s/ 


