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Eikebø, Stein Erik Skjeldsvold, Renate Segtnan, Nell Pålhaugen, Nina May Lillevolden og Eva 

Øfstedal 

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

10 frammøtte, 8 av disse var stemmeberettigede. 

 

 

2. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Gina Brumoen ble ordstyrer, 

Eva Øfstedal ble referent, 

Anita Storsveen og Gry R.L.Skaug underskrev protokoll. 

 

 

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

Innkalling til årsmøtet sammen med sakslista var lagt ut på hjemmesida innen 

fristen, i tillegg på klubbens Facbookside, Facebooksiden for trenere og oppmenn og 

Facebooksida for «Det skjer i Gausdal.  

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 

4. Behandle årsberetning, herunder årsmeldinger fra de enkelte lag. 

Styret sin årsberetning ble lest opp, den (og de andre) ligger på klubbens nettside og 

kan leses av interesserte der.  

Pga Corona ble Glasscup avlyst, så siste punktet i styrets årsberetning stemmer ikke. 

 

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  

Klubben regnskap ble gjennomgått, viser at klubben har gått 10 700 i underskudd.  

Noe av underskuddet skyldes problemer klubben har hatt med kontigentinnbetaling 

denne sesongen. 

Budsjettet godkjennes.  

 

http://www.gausdal-hk.net/


 

6. Behandle forslag og saker. 

        a) Lovendring iht NIFs nye lovnorm for idrettslag 

Ingen saker er meldt inn til klubben. 

Nye NIF regler er behandlet og godkjent i styret, og må følges for å være medlem i 

Idrettsforbundet. Er derfor ikke en årsmøtesak, men til informasjon. 

 

 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Styret foreslår å bruke samme satser som foregående sesong. Forslag godkjent. 

 

 

8. Vedta klubbens budsjett 

Budsjettet ble gjennomgått. Noen endringer ble gjort. 

Avstemming om å leie inn regnskapsbedrift var enstemmig. 

Budsjettet ble godkjent. 

 

 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan  

Klubbens organisasjonsplan blir endret når klubben velger å benytte seg av et 

regnskapskontor. Kasserevervet utgår. Regnskapskontoret tar noe av kassererens 

gamle oppgaver, og de resterende oppgavene følges opp av økonomiutvalget. 

Ellers er Kontrollutvalg nytt. 

Endringene fordrer ny plansje over organisasjonskart i klubben. 

 

I forbindelse med at organisasjonskartet endres, bør det også legges ut på klubbens 

nettside. Det ble samtidig etterlyst oppgavebeskrivelse av verv til de som sitter i 

valgkomiteen i forbindelse med å rekruttere nye styremedlemmer. 

En annen digresjon var å få en bedre nettside for klubben, der oppmenn har 

mulighet å legge ut info for sine lag. 

 

 

10. Valg av verv  

Leder - Anita Storsveen stiller til gjenvalg for ett år  

Leder i sportsutvalget - Gina Brumoen stiller til gjenvalg for to år 

Nestleder i sportsutvalget – Nell Pålhaugen stiller for 2 år 

Nestleder i i arr.utvalget – Hanne Dannevig stiller for 2 år 

Nestleder i økonomiutvalget – Anders Wold stiller for 2 år 

Kioskansvarlige – Monica Knutrud og May Britt Rønningen Lie stiller for 2 år 

Valgkomiteen – Tor Arne Nyhus (3år) 

Kontrollutvalget - Siv Aina Furuset, Stine Lauritsen og Tommy Steinslien (vara) 

stiller for 2 år. 

Alle ble valgt ved akklamasjon. 



Leder arr.utvalg – Nina May Lillevolden foreslås å sitte 2 ekstra år for å unngå at 

mange i styret byttes ut samtidig. 

 

 

11. Diverse 

11.1 Nell Pålhaugen og Anita Storsveen møter på Regionstinget (på Teams) 

11.2  Klubben er invitert til Idrettsrådets årsmøte 4.juni (max 5 stk) 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Anita Storsveen     Gry Reneè Larsen Skaug 


