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SAKSLISTE 
Sak 1: _ Konstituering av årsmøte for 2019 

a) Godkjenning av innkallingen 
b) Godkjenning av de stemmeberettigede. 
c) Godkjenne forretningsorden herunder; 

i. Valg av dirigent og referent 
ii. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. I protokollen 

føres inn alle forslag og vedtak som blir gjort med antall stemmer 
for og imot. 

iii. Alle forslag i de enkelte saker må leveres skriftlig til dirigenten. 
Årsmøte kan behandle saker som ikke står på utsendt saksliste 
hvis dette vedtas med 2/3 flertall samtidig med vedtakelse av 
sakslisten (pkt. 1d) og ikke gjelder lover eller bestemmelser. 

d) Godkjenning av sakslisten. 
 

Sak 2:  Styrets årsberetning for 2018 
 
Sak 3: _ Regnskap for 2018 
 
Sak 4:  Innkomne forslag 
 
Sak 5:  Fastsettelse av kontingent for 2020 
 
Sak 6:  Budsjett 2019 
 
Sak 7: _ Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 
Sak. 8:  Valg 
Vi gjør oppmerksom på at for å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært 
medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt medlemsavgift. Medlemmer under 15 år har 
møte og forslagsrett.  
 
SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 
A. Tillitsvalgte i perioden 
Leder:  Marthe Almeland Mohn 
Nestleder:  Nikolai Ness Eng 
Styremedlem 1  Øivind Eiler Fleischer 
Styremedlem 2/ foreldrekontakt gutter                   Elise Victoria Arnesen 
Styremedlem 3                                                Fredrik Langseth 
Styremedlem 4/foreldrekontakt jenter Roland Rabben  
Styremedlem 5 /Instruktørenes representant: Stine Thiis- Evensen 
Varamedlem:                                                Oda Lotte Heitmann  
Daglig leder:                                                           Heidi Nyhus Fleischer 
Administrasjonsansvarlig: Anette Carlsen 
Kontrollkomite:  Hege Resvoll Skaug 
Kontrollkomite:  Wenche Madsen Eriksson 
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Styret valgte å fordele ansvar og arbeidsoppgaver på denne måten: 
 
Administrativt ansvarlige: Leder og nestleder  
Styremedlem 3:                                             Økonomi 
Styremedlem 2 + 4:                                            Foreldrerepresentanter 
Styremedlem 5:   Instruktørenes representant 
Vara medlem:    
 
 
B. Medlemmer 2018 

 
Parti og alder 2018 2017  

Medl. økning   
2018-2017 

 Medl. økning   
2018-2016   medl. andel % medl. andel %  

 

Lekeparti, 4-5 år: 392 24 % 387 25 %  1 % 
 

25 % 

Barn jenter, 6-12 år 585 35 % 485 32 %  21 % 
 

67 % 

Barn gutter, 6-12 år 255 15 % 290 19 %  -12 % 
 

10 % 

Ungdom jenter, 13-19 
år 140 8 % 93 6 %  51 % 

 

59 % 

Ungdom gutter, 13-19 
år 80 5 % 71 5 %  13 % 

 

16 % 

Damer, fra 20 år: 115 7 % 108 7 %  6 % 
 

-9 % 

Herrer, fra 20 år: 99 6 % 92 6 %  8 % 
 

21 % 

Medlemmer totalt: 1666   1526    9 % 
 

32 % 

 
Tallene rapporteres inn til krets og forbund og legges til grunn for tildeling av støtte.   
Gjennom året har det vært 67 instruktører hvorav 44 kvinnelige og 23 mannlige.  
 
Turnhallen holder seg godt. Rydding, renhold i hallen og vedlikehold av utstyr blir godt ivaretatt og 
vi har faste rutiner. Hallen hadde offisiell åpning den 12. Januar 2016 og Nordstrand Turnforening 
har vært driftet for Oslo kommune nå i tre år. Parkering og trafikk inn og ut til hallen på hverdagen 
er et problem og farlige situasjoner for de gående oppstår. Vi har et kontinuerlig samarbeid med 
kommune og borettslag rundt dette for å informere. Det har blitt satt opp skilt for regulering av 
parkering og plassene rett foran hallen er forbeholdt trenere/ansatte. Vi ønsker at våre medlemmer 
skal parkere på parkeringsplass ved Sagstua og følge barna inn til trening.  Mange kjører inn til 
hallen og benytter seg av parkeringsplassene til garasjelaget (betalingsautomat). 
 
Vi har hatt høy aktivitet gjennom hele året med ca 400-500 mennesker innom hallen på hverdagene. 
Vi har økt medlemstallet vårt med ca 140 medlemmer og drevet stabilt gjennom året med alle våre  
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partier. På Nordstrand barneskole og Nedre Bekkelaget skolen har vi barnepartier og trening for 
voksne. På dagtid har vi i perioder hatt flere skoleklasser (vgs og ungdomsskole) og barnehage på 
besøk. Aktivitetsskolen (AKS) har hatt trening hver uke både vår og høstsemesteret.  
Vi har lørdagspartiene i hallen, pilates og tre lekepartier i speilsalen.  
 
En flott inntektskilde for foreningen er utleie av hallen i helgene. Alle leieinntekter går til NTF. 
Samarbeidet med Oslo kommune med Kultur og idrettsbygg (KID) samt Bymiljøetaten (BYM) 
fungerer veldig bra og vi har et godt system hvor vi melder inn avvik til kommunene. Kommunen 
følger bra opp ang vedlikehold og årlig service. Foreningen har gjort innkjøp dette året med en 
dameskranke, en bom, air track til Nedre Bekkelaget, div småutstyr og barnespringbrett etc.  
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C. Sportslige aktiviteter  

Barn, ungdom og voksne 
● Semesterkonkurransen for jenter ble avholdt 29.05 og for gutter 30.05. Det har generelt vært 

større fokus på å utvikle og motivere trenere i år. Det er jobbet med god kommunikasjon og 
samarbeid. Trenere er kjempefornøyd med både semesterkonkurranse/oppvisning og en 
strålende juleoppvisning. Tall viser også at det er generelt mange jenter og gutter som 
melder seg på aktivitetsuke og ungdomssamling i tillegg til vanlig trening. Det er flere 
ungdom som går lengre på turn og vi har fulle partier på gutter og jenter 3.parti. 

● Lekepartiet hadde sin egen oppvisning og avslutning 28.05 og 31.05 på Nordstrand 
barneskole i vårsemestret.  

● Partiene på Nedre Bekkelaget har også hatt sine oppvisninger i vår og høst semesteret med 
premier til alle. Vi har kjøpt inn en air -track til glede for alle utøvere og trenere på skolen. 

● Konkurranseparti jenter og gutter har hatt flere gjennomkjøringer og semesterkonkurranser i 
vår og høstsemester med premier til alle. 

● Troppspartiet har hatt noen ekstra treninger på fredager/søndagene gjennom året. Det har 
blitt laget og lært inn et frittstående program for junior jenter som ble vist på 
juleoppvisningen for første gang. Dette programmet håper vi å stille med i konkurranse i 
2019. 

● Troppspartiene 10-18 år har jobbet hardt med å få opp nivået slik at vi kunne stille i 
Nasjonale klasser i konkurranse og vi har deltatt på kretskonkurranse høsten 2018 med 
rekrutt og juniorlag i trampett og tumbling. 

● Aktivitetsuka (uke 26) har blitt gjennomført for andre gang på en flott måte.  Mange 
engasjerte trenere, over 80 utøvere og ca 20 trenere gjennom uken. De fleste deltakerne var 
allerede NTF medlemmer og deltar på partier gjennom resten av semesteret, men vi hadde 
også noen nye medlemmer som var med for første gang. Det var nok en uke med god 
kvalitet på aktivitetene, gode treninger, bruk av egne ressurser og bra utnyttelse av hallen og 
nærområdet. Et meget vellykket arrangement, som også gikk med overskudd. 

● På dagtid har to barnehager, Kongshavn videregående, Steinerskolen, Lambertseter 
ungdomsskole og videregående samt Otto Treider vg. hatt turnkurs i Leirskallen med trenere 
fra klubben.   

● Ungdomssamlingen i Nordstrand Turn ble avholdt 31. august og 1. september i hallen. Dette 
var et vellykket arrangement som vi ønsker og gjenta hvert år. Det var ca 30 deltakere og de 
hadde tre treningsøkter og tre måltider sammen. På kvelden var det filmkveld og lek. 

● I 2018 påtok vi oss igjen å ha kretskonkurranse for gutter den 04. mars i samarbeid med 
Oslo Akershus gym og turnkrets. Det var 86 deltakere. Dette gikk fint og foreningen ønsker 
gjerne å ha slike konkurranser hvert år. Arrangementet gikk med overskudd.  

● For første gang og som eneste arrangør i Norge 2018 hadde vi en Veterankonkurranse den 
10. mai i Leirskallen. Dette er for turn kvinner fra 25 år og turn menn fra 30 år og eldre. Vi 
hadde ca 15 deltakere fra Norge og Danmark. Dette arrangementet ønsker vi også å fortsette 
med i 2019. Like viktig som selve konkurranse er det sosiale rundt med middag på kvelden. 

● Helgen 08.-09 september arrangerte Nordstrand Turnforening nok en nasjonal konkurranse 
(FIG 2) i den flotte turnhallen. Dette var en FIG (Férdération Internationale de 
Gymnastique) konkurranse for turn kvinner med internasjonal bedømming i rekrutt, junior 
og senior klasse. Utøvere og trenere kom fra hele landet og bodde på hotell i Oslo. 
Arrangementet gikk med overskudd. Vi har fått tildelt dette arrangementet i to år nå, og også 
for 2019. Vi hadde flere møter med arrangementsutvalget og mange gjorde en flott jobb  



6 
 

                  
 Besøksadresse: Leirskallen 2, 1164 Oslo I Postadresse: Postboks 191 Nordstrand, 1112 Oslo 
 E-post: post@nordstrandturn.no I  www.nordstrandturn.no 
 

 
under konkurransene. Det er mye som skal på plass, som for eksempel konferansier, 
konkurranseansvarlig, sekretariat, dommerassistenter, premier, kiosk, bespisning av utøvere 
og dommere etc.   

● Juleoppvisningen ble avholdt i Leirskallen søndag 02.desember. Et vellykket arrangement 
med deltakelse av alle partier over tre forestillinger. Vi fikk gode tilbakemeldinger og Stian 
Barsnes Simonsen var konferansier. Nordstrand Blad var til stede og dekket arrangementet 
med store bilder i avisen og på nett. Nordstrandskålen ble delt ut til en gutt og en jente som 
har utmerket seg: Tobias Venner, 13 år, og Kristiane Hagen Zahl, 15 år. Esther-kruset ble i  
år utdelt til Øivind Johannesen, for hans engasjement over flere år i foreningen. Han sitter i 
markedsutvalg og har vært trener i en årrekke. Han har et unikt engasjement for ungdom i  
klubben og er en allsidig trener som er engasjert i flere partiet. Vi har meget stor glede av 
hans erfaring og kunnskap. Juleoppvisningens publikumsantall var rundt 1200 i tillegg til 
alle utøvere. Resultatet ble meget bra og er en viktig inntektskilde for klubben. Kvelden ble 
avsluttet med pizza i hallen for trenere og foreldre. Arrangementet gikk med godt 
overskudd. 

  

 

       

 

   
 
 
Konkurranseturn, turn kvinner, turn menn og tropp. 

● Konkurransepartiet turn kvinner har bestått av ca 30 utøvere og 7 trenere. 
Konkurransepartiet turn menn har bestått av ca 24 gutter og 4-6 trenere. 
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● Partiet har deltatt i fire kretskonkurranser gjennom året i tillegg til egen 

semesterkonkurransen vår og høst.  
● Noen av jentene har deltatt i Norges cup konkurransene 2018 med flott innsats og bedre 

resultat enn tidligere år. Totalt har det vært tre konkurranser; i Bergen, Holmen (Asker) og 
Grimstad. Noen jenter på konkurransepartiet har deltatt i Rola 14.-15. mai i Holmen og alle 
de yngste jentene og guttene var med på Oslo Aspiranten 20. april i Oslo Turn. 

● En av våre utøvere TK, Reena Carlsen (16 år), ble tatt ut til være med på kretslaget for å 
representere Oslo Akershus Gym og Turnkrets i Norgesfinalen 17.-18. november på Sotra, 
Bergen. Oslo Akershus krets tok gull i denne lagkonkurransen så dette var gøy å være med 
på. 

● Jentene og guttene har også vært med på regions- og kretssamling i regi av Norges 
Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og Oslo Akershus Gymnastikk- og Turnkrets 
(OAGTK).  

● Jentene på konkurransepartiet har vært på treningstur til Italia, Venezia seks dager i august. 
22 utøvere og 7 foreldre var med til Venezia. Alle deltakere betaler hele oppholdet selv. 
Dette var en lærerik og inspirerende treningssamling både for utøvere og trenere. Nivået blir 
bedre for vært år som går. Jentene og trenere jobber hardt og målrettet. 

● Guttene på konkurransepartiet hevder seg bra i kretsen og har pallplasseringer og flere blant 
topp 10. Trenere mener at nivået har hevet seg betraktelig og guttene har økt nivået sitt både 
teknisk og styrkemessig. Treningsmengden er også økt for de eldste guttene.  

● Noen av de eldste jentene på konkurransepartiet har gått dommerkurs, turn kvinner, i år. Vi 
har ikke utdannet dommer innen turn menn fra klubben dette året. 

● Vi har hatt en internkonkurranse for 2.-3. ekstraparti i vårsemesteret. Dette for å la enda 
flere i klubben få prøve å konkurrere. 

● Vi er veldig stolte over at vi har for første gang vært med i troppskonkurranser. Vi deltok 
med både rekruttlag og juniorlag i kretskonkurranse i Ski IL, med trampet og tumbling. 
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Kurs og utdanning 

● I løpet av året har flere trenere gjennomført kurs. Alle nye trenere har tatt hjelpetrenerkurs, 
flere gutter og jenter har tatt Trener 1 kurs med eksamen og noen har gjennomført 
trampettsikringskurs 1. Kursene er arrangert i regi av OAGTK og NGTF. Trener 1 kurs 
(mars, okt), Idrettens grunnstige (april) og to hjelpetrenerkurs (nov)ble forøvrig holdt i 
Leirskallen turnhall. Trener 1 kurset går over totalt 45 timer med inkludert eksamen og 45 
timer med instruksjon i etterkant av kurset. 

● Flere trenere, turn kvinner og menn, har også deltatt på en flott kurshelg 25.-26. august på 
Oslo Turn med basis trening, diverse apparater på høyt nivå, mental trening og planlegging. 

● Vi har hatt 5 internkurs (februar, april, mai, oktober og november) for trenere i 2018 i 
Leirskallen turnhall. Kursene ble arrangert med eksperthjelp fra eksterne og med egne 
trenere. Kursene har inneholdt basistrening og praktiske øvelser for alle apparater for gutter 
og jenter, samt div foredrag.  

● Administrasjonen har deltatt på HMS kurs 5. mars, kommunikasjonskurs 18. april, 
personvernkurs 25.mai. 

● Kurs i førstehjelp og hjertestarter for tilsynsvakt og trenere har blitt arrangert i oktober 2016 
og 20. januar 2018 for vedlikehold. 

● Evakuerings og brann øvelse hadde vi med Oslo kommune den 22. mars   
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Andre aktiviteter og arrangementer 

● Årsfest for instruktører, styret og andre nøkkelpersoner ble avholdt 07. april i 
Nordstrandshuset. Alle trenere som har vært med i 10, 20, 30 eller 40 år i 2018 fikk flotte 
glasslykter med inskripsjon, som utmerkelser for lang og tro tjeneste for Nordstrand 
Turnforening.  

● Fredag og lørdag 26.-27. oktober var vi tekniskarrangør samme med Norges gymnastikk og 
Turnforbund og avholdt Gym for life i Ekeberghallen. Dette tjente vi penger på og trenere 
og andre nøkkelpersoner stiller opp på dugnad. Vi hadde ikke med egne utøvere i denne 
oppvisningskonkurransen, men det er gøy, lærerikt og inspirerende å ha medansvar for dette 
arrangementet. 
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D. Krets- og bydelsarbeid 

● På vegne av Nordstrand Turnforening har Heidi Nyhus Fleischer sittet som oppnevnt 
representant i Teknisk utvalg turn kvinner Oslo Akershus Gym og Turnkrets. 

● Daglig leder Heidi N Fleischer har deltatt på lederkonferansen 02.-03. november samt 
strategisk seminar 29.-30. april i regi av turnforbundet. 

● Foreningen var også representert under forbundstinger 27.-29. april i Bodø. Daglig leder 
deltok også som observatør på tinget. 

● Vi har opprettet et ungdomsutvalg i foreningen. Dette ble vedtatt på årsmøte. 
Ungdomsutvalget består av leder Lea Eriksen og seks medlemmer som består av både 
utøvere og trenere mellom  

 
 
 
E. Styrets arbeid. 

 
● Årsmøtet for 2017 ble avholdt i Leirskallen turnhalls lokaler den 14. mars 2018. 

Det nye styret ble konstituert 25.04.2018 
 

● Styret har avholdt i alt syv møter siden forrige årsmøte. Styret bistår i saker som ønsket av 
administrasjonen og behandler disse i og mellom styremøtene.  
 

● Sammen med daglig leder har styret gjennomført en strategisamling med det formål å 
gjennomgå strategisk plan med spesielt fokus på hovedmål innenfor hver gruppe i 
foreningen. Planen var først utarbeidet før foreningene flyttet inn i Leirskallen Turnhall og 
det var på tide med en status og videre utvikling av planen. Arbeidet med strategisk plan vil 
fortsette utover i 2019 der både styret, trenere og nøkkelpersoner vil være involvert.  
 

● Styret har jobbet aktivt gjennom året med holdningsskapende arbeid, samt fokusert på 
inkludering av ungdommen i klubben. 
 

● Økonomigruppen (nedsatt av styret) har hatt Fredrik Langseth som koordinator og flere 
øvrige styremedlemmer, samt administrasjonen ved Heidi Nyhus Fleischer og Anette Røhr-
Staff Carlsen. Økonomigruppen har avholdt tre møter siden sist årsmøte. Noe av arbeidet 
har bestått i å innføre prosjektregnskap, videreutvikle samarbeid med eksternt regnskapsbyrå 
og å bedre den løpende rapporteringen. 
 

● Marked/ Sponsor og Historieutvalget jobber kontinuerlig med markeds og sponsorarbeid. 
Utvalgskoordinator har vært Nikolai Ness Engh med deltagelse fra øvrige deler av styret, 
DL, samt Øivind Johannessen og Hege Resvoll Skaug. Utvalget jobber med å ivareta og 
videreutvikle samarbeidet med det lokale næringslivet. 
 

● Arrangementsutvalget har arbeidet med ulike arrangementer gjennom året. Dette har 
omfattet følgende arrangementer:  

o FIG konkurranse TK 
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o Aktivitetsuke i Leirskallen Turnhall 
o Kretskonkurranse for gutter 
o Juleoppvisning arrangert i Leirskallen Turnhall  

 
 
Det har vært utvist stor dugnadsvilje av foreningens medlemmer, trenere, administrasjon og 
styre for gjennomføring av disse aktivitetene. Marthe Almeland Mohn har vært utvalgsleder 
i dette utvalget.  
             
                                     

F. Styrets videre arbeid. 
Dette er en kort oppsummering av oppgaver som styret vil arbeide videre med: 

● Sammen med daglig leder vil styret fortsette å ha fokus på tilgang til trener med rett 
kompetanse, samt videreutvikling av kompetanse. 
 

● Fortsatt god økonomistyring og økte inntekter. 
 

● Forhandle frem nye sponsoravtaler, drive aktiv markedsføring og synliggjøring av vår idrett. 
 

● Stabilisere aktiviteten og opprettholde våre faste arrangementer. 
 

● Arbeide for et fortsatt godt sosialt miljø i foreningen. 
 

● Fullføre utvikling av strategisk plan og implementering av denne i alle klubbens partier. 
 

 
Oslo, 16. mars 2019 

 
Leder Nordstrand Turnforening 

Marthe Almeland Mohn 
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SAK 3:   ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
Se vedlegg av årsregnskap med noter i etterfølgende sider. 
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BENT G. JOHANSEN 

Registrert revisor - autorisert regnskapsfører

Til Årsmøte i
Nordstrand Turnforening

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Jeg har revidert Nordstrand Turnforening årsregnskap som viser et overskudd på NOK 339.313,-.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er uavhengige av 
selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for min konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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BENT G. JOHANSEN 

Registrert revisor - autorisert regnskapsfører

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.
Oslo 14.mars 2019

Bent G. Johansen 
Registrert revisor

mailto:bent@bgjrevisjon.no
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SAK 4: INNKOMNE FORSLAG 
4a)  Endring av utmerkelsen "Årets Trener" 

 
Styret foreslår å endre vedtaket fra årsmøtet 2016. 
 
Utmerkelsen skal gå til en trener i foreningen og formålet er å motivere til økt engasjement. 
 
Treneren skal være godt likt blant utøvere, stille forberedt og holde gode og innholdsrike 
treningstimer, samt være et godt forbilde for andre. Trenere som nomineres til utmerkelsen 
må ha utvist stor vilje til fremgang i trenerrollen. Alle trenere kan nominere kandidater og 
alle trenere kan stemmes på, da unntatt instruktørenes representant. 

 
Utmerkelsen skal deles ut en gang i året til én trener, som utgangspunkt på den årlige 
juleoppvisningen.  

 
Kandidaten med flest stemmer mottar utmerkelsen, men ved likt antall stemmer på to eller 
flere kandidater avgjør styret hvem av disse som mottar utmerkelsen. Dersom mindre enn 
15% av trenere avgir stemme ved valget er det vurderingsgrunnlaget for lavt til at det blir 
nonen utdeling av utmerkelsen ”Årets trener”. 
 
.  
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Sak 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2020. 
Styret foreslår å opprettholde kontingent på kr. 500,- pr. medlem og på kr. 800,- pr. 
familiemedlemskap. 
Styrets forslag til vedtak:   
Medlemskontingenten opprettholdes uendret på kr.500,- pr. medlem og til kr. 800,- pr. 
familiemedlemskap (*) for 2020. 
*) Medlemskontingent for familiemedlemsskap gjelder der to eller flere, til og med åtte, 
familiemedlemmer fra samme husstand er aktive i klubben og melder seg inn samtidig.  
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Sak 6: BUDSJETT 2019  
Se vedlegg av Budsjett 2019 i etterfølgende sider. 
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Sak 8. Valgkomitéens innstilling & Valg 
Valgkomiteen for 2018 har bestått av:  
Leder:   Øivind Johannessen 
Medlem 1:  Kerstin Anine Johnsen Myhrvold 
Medlem 2:  Torunn Marie Vatne  
Varemedlem: Maria Julnes Gram 
 
Valgkomitéens innstilling til nytt styre for 2019 er; 
Leder (2 år, på valg):       Marthe Almeland Mohn 
Nestleder (2 år-ikke på valg):      Nikolai Ness Engh 
Styremedlem 1 (1 år, på valg):     Øivind Eiler Fleischer 
Styremedlem 2 (2 år, foreldrerep. – gutter, ikke på valg):  Elise Victoria Arnesen 
Styremedlem 3 (1 år, på valg):     Fredrik Wilhelmsen Langseth 
Instruktørenes representant (1 år, på valg):    Stine Elisabeth Thiis-Evensen 
Styremedlem 4 (1 år, foreldrerep. – jenter, på valg):   Roland Rabben 
Varamedlem (1 år, på valg):      Oda Lotte Heitmann 
 
Styrets forslag til valgkomité: 
Leder:   Øivind Johannessen 
Medlem 1:  Kerstin Anine Johnsen Myhrvold 
Medlem 2:  Torun Vatne 
Varamedlem: Maria Julnes Gram 
 
Styrets forslag til Kontrollkomité: 
Kontrollkomitémedlem 1 :  Hege Resvoll Skaug 
Kontrollkomitémedlem 2 :  Wenche Madsen Eriksson 


