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Årsmøteprotokoll 2021 

Sak 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen  

              og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

12 stemmeberettigede tilstede. Ingen forhåndsstemmer.  

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 2.  Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

             protokollen fra møtet. 

 Møteleder:  Annlaug Gjerde 

 Referent: Siv Sekkenes Johansen 

 Undertegne protokollen fra møte: Greta Moen og Wibeche Frostad 

  

Sak 3: Årsberetning.  

Det ble i 2020 gitt en donasjon til NKK pålydende kr 5000,-. 

Årsberetningen er godkjent som den foreligger. 

 

Sak 4:  Regnskap med revisors beretning. 

Regnskapet godkjent som det foreligger, men det oppfordres til balanseregnskap neste år.   

Revisor beretningen er godkjent. 

 

Sak 5: Planer for drift og aktiviteter.  

Aktivitetsplanen er godkjent. 

Grunnet COVID-19 er det utfordrende å planlegge aktiviteter for 2021. Styret må ta stilling 

etter hvert på hva som kan arrangeres i tråd med aktuelle retningslinjer i løpet av året.  

 

Sak 6: Behandle og fatte vedtak i saker som ønskes fremmet av medlemmer.  

 Sak 1:  Kjøp av snøfreser? 

Vedtak: Årsmøte gir styret fullmakt til å anskaffe et brukskjøretøy dersom 

økonomien tillater det. Enstemmig vedtatt.  
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Sak 7: Behandle og fatte vedtak i saker som forelegges av styret.  

 Sak 1:  Utleie av hallen, hvem kan leie og hva skal det eventuelt koste. 

  Vedtak: 

1. Det betales ikke leie når klubbens medlemmer benytter hallen til trening.  

2. Hvis hallen benyttes til kurs i regi av klubben, betales det ikke leie. Om kurs 

er i privat regi betales det leie.  

3. Hallen kan leies ut til andre frivillige lag og organisasjoner. Styret avgjør slik 

     utleie og leie.  

4. Hallen skal som hovedregel ikke leies ut til kommersiell virksomhet. Hvis 

    det kommer slik forespørsel kan styret avgjøre dette, og avtale leie.  

5. Leiesatser for medlemmer: Leie helg kr 500. Leie dag kr 300. 

Enstemmig vedtatt.   

 

Sak 8: Godkjenne budsjett for neste år  

 Budsjett godkjent. 

 

Sak 9: Valg 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Under er en oversikt over alle verv for 

2021. 

Styret 

Leder:   Odd Kåre Lien    2020-2022 

Nestleder:  Johan Åkre    2021-2023 

Sekretær:   Annlaug Gjerde   2021-2023 

Kasserer:  Svein Arve Frostad   2020-2022 

Styremedlem:  Mona Janne Johansen  2020-2022 

 

Første vara:  Gro Malen Brønnestad  2021-2022 

Andre vara:  Siv Sekkenes Johansen  2021-2022 

 

Revisor  

Revisor:  Joar Kirkeslett    2021-2022 

Vara:   Ann Karin Gjerde   2021-2022 




