
 
 

Protokoll 

Årsmøte Ski IL Håndball 

Onsdag 16/3-2022, Ski Alliansehall 

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 2022 

5. Behandle klubbens regnskap for 2021 i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker 

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. Oppdatert lovnorm Ski IL Håndball, iht. NIFs lov 

11. Kontrollkomiteen 

12. Foreta valg, jf. egen sak vedlagt. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete 

9 stemmeberettigete medlemmer var til stede på møtet.  

Vedtak:  9 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: Adrian Ark Saastad. Trine-Lise 

Skonnord og Geir Brevik-Olsen ble valgt til å underskrive protokollen 

Vedtak: Årsmøtet godkjente  forslag til dirigent, referent og de utpekte til å underskrive protokollen 
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Side 2 av 4 sider 

 

4. Behandle klubbens årsberetning for 2021  

Årsmøtet gjennomgikk klubbens årsberetning for 2021. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens årsberetning for 2021.  

5. Behandle klubbens regnskap for 2021 i revidert stand.  

Årsregnskapet 2021 viser driftsinntekter på NOK 5.111.797 og et årsresultat på NOK 661.525. 

Forskjell fra 2021 til 2020 er i stor grad knyttet til gjennomføring av Håndballcupen Ski (HCS), og 

dermed mindre offentlig støtte fra krisepakker knyttet til covid-19.  

Videre ble revisors beretning presentert.   

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2021 

6. Behandle forslag og saker 

Ingen innkomne forlag eller saker.  
 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, samt gi styret fullmakt til å justere 

treningsavgift etter behov. 

Styret innstiller til treningsavgifter for sesongen 2022-2023 i henhold til fremlagte oversikt og ber 

årsmøtet om adgang til å justere treningsavgifter etter behov. Det ble debattert fordeler og ulemper 

ved at styret har adgang til å kreve inn ekstraordinære treningsavgifter.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til treningsavgifter for sesongen 2022-2023 og gir styret 

fullmakt til å justere treningsavgifter dersom forholdene tilsier det.  

8. Vedta klubbens budsjett for 2022.  

Styret la fram forslag til budsjett for 2022. Det er budsjettert med driftsinntekter på NOK 6.255.000 

og et driftsresultat på NOK 8.842. 

I budsjettet er de økonomiske ambisjonene knyttet til Håndballcupen Ski (HCS) nedjustert med NOK 

600.000.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets budsjett for 2022. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

Styret la fram organisasjonsplanen for Ski Il Håndball 

Vedtak: Årsmøtet godkjente Ski Il Håndballs organisasjonsplan 
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10.  Oppdatert lovnorm Ski IL Håndball, iht. NIFs lov 

Styret la frem oppdatert forslag til lovnorm for Ski IL Håndball. Idrettstinget vedtok i fjor ny lovnorm 
for alle idrettslag tilknyttet NIF. Den gjeldende lovnormen er nokså omfattende ved at den 
inneholder bestemmelser som i stor grad er direkte gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I den nye 
lovnormen erstattes dette med henvisninger til de enkelte bestemmelser i NIFs lov. Den nye 
lovnormen er dermed mer kortfattet, men utfylles av NIFs lov.  
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente Ski IL Håndballs oppdaterte lovnorm.  
 
 

11. Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteens beretning for 2021 ble lagt fram for årsmøtet.  

Vedtak: Årsmøtet tok Kontrollkomiteens beretning til etterretning 

12. Foreta valg 

Valgstyret la fram følgende forslag til representanter til styret: 

• Styreleder. Marius Mæle (2 år) 

• Nestleder: Andreas Vik (ikke på valg) 

• Styremedlem: Bernt Dingstad (2 år)  

• Styremedlem: Pål Øivind Tjernshaugen (ikke på valg) 

• Styremedlem: Lisa Kjuus (ikke på valg) 

• Styremedlem: Trond Olav Paulsrud (2 år) 

• 1. varamedlem: Brynjar Netskar (ikke på valg) 

• 2. varamedlem: Karianne Prestesæter (2 år) 

Forslag til valgkomite: 

• Leder: Cathrin Jakobsen Myhre 

• Medlem: Tor Ivar Pettersen 

• Varamedlem: Espen Pettersen Roald 

Forslag til kontrollkomite: 

• Leder: Geir Olsen 

• Medlem: Marit Jonassen 

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

kontrollkomité samt Espen Pettersen Roald som vara til valgkomiteen. 

 

Det ble delt ut blomster til Arnfinn Kolstad som takk for betydelig innsats for klubben, gjennom 

mange år i ulike roller.  

Adrian Ark Saastad 

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." 

Trine-Lise S Hansen
Annen representant
Serienummer: 9578-5998-4-1575136
IP: 81.191.xxx.xxx
2022-03-21 15:04:51 UTC

Geir-Kr Brevik-Olsen
Annen representant
Serienummer: 9578-5994-4-2381423
IP: 46.9.xxx.xxx
2022-03-21 16:30:46 UTC
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