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Protokoll fra årsmøte 2019 i Toten svømmeklubb 
 
 
Årsmøtet ble avholdt på Nordlia Grendehus den 19. februar 2020 kl.18:30 
 
 
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:  Jørn Westby 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 
Antall stemmer for:  10 
 

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

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen. 
 Antall stemmer:  10 
 
Sak 3 Godkjenning av sakliste 
 Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet. 
 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 
             
 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning 

Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand   

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 

Sak 11: Fastsette treningsavgifter 

Sak 12: Vedta klubbens budsjett 

Sak 13: Vedta ny lovnorm 

Sak 14: Øke styret til 6 stykker, med en person fra aktive svømmere over 15 år. 

Sak 15: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 16: Foreta følgende valg: 

16.1 kasserer   
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16.2  Sekretær 

16.3 Andre styremedlemmer 

16.4  Varamedlem. 

16.5  Kontrollkomite 

16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har          

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

16.7        Valgkomite leder 

16.8        Valgkomite 

       16.9 Ungdom over 15 år i styret. 
 

 

 Antall stemmer for:  10 
 
Sak 4 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden: 2 min taletid 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 5 Valg av dirigent 

Styret foreslo Jørn Westby som dirigent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Jørn Westby som dirigent. 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 6  Valg av referent 

 Styret foreslo Jørn Westby som referent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Jørn Westby som referent. 
Antall stemmer for: 10 
 

Sak 7  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
 Styret foreslo til å underskrive protokollen. 
Vedtak: til å underskrive protokollen velges Nora Erfjord og Vidar Kjellsrud 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 8 Behandling av klubbens årsberetning 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. 
Kommentar: Medlemstall : 344, årsmøtet vil ha tall fra betalende medlemmer 
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen. 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 9 Behandling av klubbens regnskap i revidert stand 

 Styret fremla klubbens regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet 
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet. 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 10 Fastsette medlemskontingent 

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 200,- uendret fra 2019 
Antall stemmer for: 10 

 
Sak 11 Fastsette treningsavgift 
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Styret fremla forslag til treningsavgifter for fastsettelse av årsmøtet: 
              Svømmeskole/kurs: Hvert kurs består av 12 kursdager og koster 1000,- 

Treningspartier: Treningsavgift faktureres to ganger pr år. 
  C/B gruppe – 1400,- pr halvår 
  A- og elitegruppe – 1600,- pr halvår 
  Rekrutt/minirekrutt – 1250,- pr halvår 
  Masters – 800,- pr halvår 

Startkontingenter: Alle startavgifter på rekrutt- og hovedstevner dekkes av klubben 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende treningsavgifter: uendret fra i fjor 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 

Budsjett ble ikke fremlagt for årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Lena Erfjord, Vidar Kjelsrud, , Margrete Karterud, , Jørn 
Westby, , Nora Erfjord, Marianne Sundbakken, Rune Østhus. 
Kommentarer: 
- Budsjett ble ikke fremlagt på årsmøtet, men blir ettersendt til de som var tilstede for 

ettersyn og kommentarer. 
- Revidere budsjett i løpet av året ved behov 

 
Vedtak: Budsjett vil bli sendt på epost for ettersyn av de som var tilstede. 
Antall stemmer for:  10 

 
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. 
Antall stemmer for:  10 
 
Sak 13.1: Behandle ny lovnorm. Dette er noe klubben bare må forholde seg til, og 
dokumentet er lastet opp til svømmeklubbens disk. 
 

 Sak 14 Verv til Ungdom i styret over 15 år blant aktive svømmere. 
               Styret blir økt til 6 personer med en person til i styret som er en aktive svømmer over 15 år. 
               Årsmøtet foreslo Nora Erfjord, Nora ble valgt. 
                Antall stemmer for: 10 
 Sak 15 Behandling av organisasjonsplan. 
              Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet. 
              Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. 
              Antall stemmer for: 10 
  
 Sak 16 Valg av styreverv 
              16.1 Valg av kasserer: 

Valgkomiteen foreslo Henning som kasserer i 2 år 
Vedtak: Årsmøtet valgte Henning som kasserer. 
Antall stemmer for:  10 

 
 16.2 Valg av Sekretær: 

Valgkomiteen foreslo Guro som sekretær  i 2 år 
Vedtak: Årsmøtet valgte Guro som sekretær. 
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Antall stemmer for:  10 
 
16.3 Valg av øvrige styremedlemmer: 
Jørn ble valgt som leder, står på valg. 
Styremedlemmene Anna og Reza har 1 år igjen. 
Vedtak: Årsmøte valgte at disse skulle fortsette i styret. 
Antall stemmer for:  10 

 
16.4 Valg av varamedlemmer 
Valgkomiteen foreslo Anja Haag som varamedlemmer til styret, 2 år. 
Vedtak: Anja Haag ble valgt til varamedlem. 
Antall stemmer for:  10 
 
16.5 Valg av kontrollkomiteen 
 Valgkomiteen foreslo Dag Solhaug og Rune Østhus som revisorer, 1 år 
Vedtak: Årsmøtet valgte Dag Solhaug og Rune Østhus som revisorer. 
Antall stemmer for:  10 
 
16.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representant til idrettsrådet 
Følgende hadde ordet i saken: Vidar Kjelsrud 
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representant til ting og andre 
organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett 
Antall stemmer for:  10 
 
 16.7 Valg av leder i valgkomiteen 
 Margrete Karterud , fremsatte seg selv som leder. 
Vedtak: Margrete Karterud valgt som leder i valgkomiteen. 
Antall stemmer for: 10 
 
16.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen 
Margrete Karterud og Marianne Sundbakken 
Vedtak: Martgrete og Marianne ble valgt som valgkomite. 
Antall stemmer for: 10 
 
16.9 Valg av et nytt medlem i styret fra aktive svømmere over 15 år 

               Årsmøte vedtok å ha ett ekstra medlem i styret fra aktive svømmere som er over 15 år, 
               som er en av ungdommene i svømmeklubben. 
               Vedtak: Nora Erfjord ble valgt inn i styret. 
               Antall stemmer for: 10             

 
 
 

 
Nordlia 19.2.2020 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
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