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Referat årsmøte 14/3-2016 
 

Sted:  Sentrum Skole, personalmøterommet 

Dato og tidspunkt:  14/3-2016, kl. 19:30 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 

Sakliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger for trenere og svømmekurs. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) 2 revisorer, alternativt kontrollkomité på 2 personer  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Forslag på dirigent og referenter 

- Vedlegg 2: Årsberetninger fra styret, stup og trenere 

- Vedlegg 3: Regnskap og balanse 

- Vedlegg 4: Budsjett 

- Vedlegg 5: Nye vedtekter 

- Vedlegg 6: Forslag til medlemskontingent 

- Vedlegg 7: Forslag til ny organisasjonsplan (nye grupper og lignende) 

- Vedlegg 8: Valgkomiteens innstilling 

Vedlegg 9: Styrets innstilling på neste års valgkomité 
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Punkt 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

- 19 oppmøte stemmeberettigede, herav styret v/Gisle Stava, Kim Vedvik, Merethe Skaret, Bent 

Gramdal, Anne Kristine Kivijervi og Jørn Ivar Toftegård 

- Godkjent av årsmøtet 

 

Punkt 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

- Godkjent av årsmøtet 

Punkt 3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

- Ordstyrer: Frode Solvik 

- Referent: Bent Gramdal 

- Signering: 

 Anne Kristine Kirvijervi 

 Lars Erik Hegna 

- Godkjent av årsmøtet 

Punkt 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger for trenere 

og svømmekurs. 

Årsberetningene er tilgjengelig på www.hortensk.net under  

http://www.hortensk.net/HortenSKblog/wordpress/arsmote-2016/  

Følgende årsberetninger ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet: 

- Styret v/Gisle  

o Kommentar: 

 Trenere er fornøyd med løsningen uten Bakkenteigen.  

 Eldste svømmere er i dag født 2003 

- Oppmann/Materiell v/Jørn Ivar 

- Dugnad/Færdern v/Merethe  

o Kommentarer: 

 Oppfordring til å delta på dugnaden Færder’n 

 Årsmøtet mener klubben bør satse på Færder’n (vedtatt med 15 av 19) 

- Trenerne v/Gitte 

- Stup v/Kim 

o Kommentarer: 

 Skal delta på kompetansehelga og ser på «Vill i Vann» i Tønsberg. Erfaringer 

derfra kan være nyttige for HSK. 

- Svømmekurs v/Bent 

o Kommentarer fra årsmøtet 

 Merethe: Instruktører kan ha voksne før sommeren 

 Frode: Delte erfaringer fra Skavli og søknadsproses ifm Svømmeaksjonen 2015 

 Anne Kristin: Alle kan være ildsjel til å samle 15 barn og søke 

  

http://www.hortensk.net/
http://www.hortensk.net/HortenSKblog/wordpress/arsmote-2016/
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Punkt 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

Styrets kommentarer: 

- 2015 gikk bra og ga et overskudd på 207.492,-.  Budsjettert 65.000,- i 2015.  Differansen 

kommer i størst grad av støtte fra LAM samt høyere inntekt fra svømmekurs. 

- I 2016 har vi budsjettert med et underskudd.  Dette er penger vi har på bok og 78.000,- av disse 

er midler klubben fikk i 2015 (del av post #18). I tillegg vil vi få refundert 13.000,- ved innkjøp fra 

NIF. 

- Støtten fra LAM og NIF fordrer innkjøp. 

- Utstyr som skal investeres i skal gjøre oss i stand til å holde approberte stevner: 

o Tidtakersystem med innslagsplater 

o Baneskiller 

o Stor skjerm som forhåpentligvis vil åpne for reklameinntekter 

o Resterende er treningsutstyr som vil komme utøverne til gode (etter innspill fra 

trenergruppa) 

 

Revisors behandling: 

- Revisor kommentar: Klubbens økonomi er god og det er bra å putte pengene tilbake i klubben 

med investeringer. 

Årsmøtets vedtak: 

- Årsmøtet hadde ingen innvendinger eller kommentar til regnskap 

Punkt 6. Behandle forslag og saker.  

Sak: Nye Vedtekter 

- Kim V. informerte om de nye vedtektene 

- Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedlikeholde vedtekter slik at disse er i henhold til NIF’s 

lovnorm til enhver tid 

- Årsmøtet godkjenn at vedtekter sier også at styremedlemmer kan velges for 1 år av gangen 

- Vedtatt uten innvendinger 

Punkt 7. Fastsette medlemskontingent. 

- Medlemskontingent 220,-, gjelder hele familie 

- Treningsavgifter: 

o C1 & C2 1600,-  

o C3  1800,- (+ evt. lisens 350,-/600,-)  

o B  2800,- (+ lisens 600,-/900,-) 

o A  2800,- (+ lisens 600,-/900,-)  

o Masters  1000,-  

o A-Mosjon 1000,-  

Kommentarer: 

- A-mosjon: 1000,- Klubben har ingen her nå. Trenere v/Gitte minner om at treningstider er 

redusert.  Medlemsansvarlig passer på at A-svømmere må avklares med trenergruppa om plass 

etc.  De tidligere svømmere som ønsker å vedlikeholde svømming har mulighet som «ung-
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masters» eller snakke med hovedtrener for å finne en passende ordning. Posten «A-Mosjon» 

beholdes i tilfelle svømmere kommer i denne situasjonen. 

- Styret v/Kim minner om at alle som er over 13år som svømmer aktivt i klubbens regi skal ha 

lisens.  Klubben legger ikke krav på at Masters svømmere har lisens så lenge de ikke deltar på 

stevner, men gjør oppmerksom på at disse svømmere da ikke er forsikret gjennom NSF. 

- Ingen innvendinger til treningsavgifter. Vedtatt  

Punkt 8. Vedta idrettslagets budsjett. 

- Kommentarer til lavere inntekt på treningsavgift i budsjett: 

o Styret v/Kim Vedvik informerte om at lisensbetaling på nyåret 2016 der lisens er trukket 

ut fra treningsavgift. Tidligere betalte klubben dette gjennom høyere treningsavgift. 

o Henning Grimstad minnet styret om at klubben er ansvarlig for at lisens er betalt. 

o Styret v/Bent Gramdal poengterte at styret må rapportere inn hvem som er 

lisensansvarlig i klubben (kasserer i dette tilfellet). 

o Kasserer og stevneansvarlig koordinerer og kontrollerer betalte lisenser ved påmelding 

til approberte stevner i starten av året og følger også opp for de som er 13år+ som ikke 

har betalt pålagt lisens for trening. 

- Kommentarer til kurs: Budsjett er restriktivt.  Forventninger til inntekter er satt lavere enn for 

2015. Utgifter er satt høyere enn for 2015.  Gisle informerte om at dette ikke betyr at fokus på 

kurs er redusert.  Utgifter er også justert opp for å ta høyde for lønn til unge trenere som lønnes 

på lik linje med instruktører. 

- Kommentar til utgifter til treningsleir: 

o 50% deling av utgifter til treningsleir 

o Budsjett: 30000,- 

- Årsmøtet vedtok foreslått budsjett med tillegg: 

o Legge til 30000,- i utgifter til treningsleir 

- Årsmøtet vedtok at treningsleir dekkes med 50% 
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Punkt 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

- Vedtatt uten innvendinger 

Punkt 10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) 2 revisorer, alternativt kontrollkomité på 2 personer  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Valgkomite 2015: Henning Grimstad, Tone Grimstad, Benedikte Todal 

Nytt styre samt leder & nestleder rolle: 

- Gisle Stava (gjenvalgt) Leder 

- Kim Vedvik (gjenvalgt) Nestleder 

- Anne-Merethe Svendsen (gjenvalgt) Kasserer 

- Stig Nordaas (ikke på valg) Svømmekurs-ansvarlig 

- Jørn Ivar Toftegård (ikke på valg) Styremedlem  

- Anne-Kristin Kivijervi (tidl. vara) Styremedlem 

- Øyvind Sørstrøm (ny)  Styremedlem 

- Bente Solvik (ny) Vara 

- Linda Lier (ny) Vara 

- Vedtatt uten innvendinger 

Ny valgkomité: 

- Leder:   Bent Gramdal 

- Medlem:  Merethe Skaret 

- Medlem: (mangler) 

- Vara:  Ann Helen Mora 

- Vedtatt uten innvendinger 

 


