
Protokoll 

Årsmøte Ski IL Håndball 

Tirsdag 16/3-2021, digitalt på Teams 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.  

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.  

4. Behandle klubbens årsberetning for 2020 

5. Behandle klubbens regnskap for 2020 i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker, jf. saker om prinsippendring av regnskapsførsel og ny 

utviklingsplan 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgift for lagenes aktivitet.  

8. Vedta klubbens budsjett for 2021.  

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Kontrollkomiteen 

11. Foreta valg, jf. egen sak vedlagt. 

1. Godkjenne de stemmeberettigete 

12 stemmeberettigete medlemmer var til stede på møtet 

Vedtak: 12 stemmeberettigete godkjent 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  

Fremlagt innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent 

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Forslag til dirigent: Pål Øivind Tjernshaugen, forslag til referent: Kari-Anne Kristensen. Trine-Lise 

Skonnord og Vegard Strøm ble valgt til å underskrive protokollen 

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til dirigent, referent og de utpekte til å underskrive protokollen 
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Utviklingsplan for Ski IL Håndball, 2021-2024 

Side 2 av 3 sider 

4. Behandle klubbens årsberetning for 2020  

Årsmøtet gjennomgikk klubbens årsberetning for 2020. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens årsberetning for 2020.  

5. Behandle klubbens regnskap for 2020 i revidert stand.  

Regnskapet viser en nedgang fra 2019 og et underskudd på NOK 36.928. Dette skyldes bortfall av 

inntekter som følge av redusert kampaktivitet og avlysning av Håndballcupen Ski på grunn av 

pandemien. Underskuddet dekkes av klubbens egenkapital.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2020  

6. Behandle forslag og saker 

6.a Prinsippendring for regnskapsførsel i Ski IL Håndball.  

Styret har enstemmig besluttet, med anbefaling fra revisor, om å endre dagens praksis slik at 

treningsavgiften inntektsføres det antall måneder som gjelder regnskapsåret fordi regnskapet da vil 

gi et riktigere bilde av virksomheten i klubben. 

6.b Utviklingsplan Ski IL Håndball 

Tidligere strategiplan er erstattet av Utviklingsplan for Ski IL Håndball. Utviklingsplanen er mer spisset 

og definerer 4 utviklingsområder for kommende 3 sesonger. 

Vedtak: Årsmøtet vedtok prinsippendring for regnskapsførsel i og utviklingsplan for Ski Il Håndball 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgift for lagenes aktivitet. 

Styret innstiller til treningsavgifter for sesongen 2021-2022 i henhold til fremlagte oversikt og ber 

årsmøtet om adgang til å kreve inn ekstraordinære treningsavgifter dersom forholdene tilsier det.  

I diskusjonen fremmet årsmøtet ønske om at styret vurderer søskenmoderasjon på et senere 

tidspunkt. 

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til treningsavgifter for sesongen 2021-2022 og gir styret 

fullmakt til å kreve inn ekstraordinære treningsavgifter dersom forholdene tilsier det 

8. Vedta klubbens budsjett for 2021.  

Styret la fram forslag til budsjett for 2021. I budsjettet er det lagt inn en antakelse om at første halvår 

vil være preget av koronatiltak og at andre halvår har mer normal drift inkl. Håndballcupen Ski. Styret 

foreslår et driftsresultat på 0 i 2021. 

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets budsjett for 2021. 
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Utviklingsplan for Ski IL Håndball, 2021-2024 

Side 3 av 3 sider 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

Styret la fram organisasjonsplanen for Ski Il Håndball 

Vedtak: Årsmøtet godkjente Ski Il Håndballs organisasjonsplan 

10. Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteens beretning for 2020 ble lagt fram for årsmøtet 

Vedtak: Årsmøtet tok Kontrollkomiteens beretning til etterretning 

11. Foreta valg 

Valgstyret la fram følgende forslag til representanter til styret: 

 Styreleder. Marius Mæle (ikke på valg) 

 Nestleder: Andreas Vik (2 år) 

 Styremedlem: Bernt Dingstad (ikke på valg)  

 Styremedlem: Pål Øivind Tjernshaugen (2 år) 

 Styremedlem: Lisa Kjuus (2 år) 

 Styremedlem: Sylvi Hjelseth (ikke på valg) 

 1. varamedlem: Brynjar Netskar (2 år) 

 2. varamedlem: Karianne Prestesæter (ikke på valg) 

Forslag til valgkomite: 

 Leder: Cathrin Jakobsen Myhre 

 Medlem: Tord Jonassen 

 Varamedlem: Vegard Strøm 

Forslag til kontrollkomite: 

 Leder: Arnfinn Kolstad 

 Medlem: Marit Jonassen 

Vedtak: Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag til representanter til styre, valgkomité og 

kontrollkomité samt Vegar Strøm som vara til valgkomiteen. 

Kari-Anne Kristensen 

Referent 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Leif Vegard Strøm
Annen representant
Serienummer: 9578-5995-4-2082724
IP: 89.8.xxx.xxx
2021-03-18 10:42:40Z

Trine-Lise S Hansen
Annen representant
Serienummer: 9578-5998-4-1575136
IP: 81.175.xxx.xxx
2021-03-19 10:50:15Z
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Protokoll_årsmøte_til signering
            WOUPT-JF0GM-7W6SW-5OM6P-32UVP-YND23
            SHA-256
            2b8d556a03ef22c9e1bc82f9bf3b6258c2d19b96ed0de79a0531527770134019
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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