
Kjære medlemmer i Arendals turneforening, 

Det vises til tidligere innkalt årsmøte. På grunn av corona situasjonen har det vært vanskelig å 

gjennomføre årsmøte i foreningen. Vi har derfor besluttet å gjennomføre ett forenklet årsmøte 

elektronisk. Vi kommer til å gjennomføre dette per mail. 

Vi ber derfor våre medlemmer om å lese årsmøte papirer som legges ved innkalling og tilgjengelig på 

våre hjemme sider. 

 

Saker til forenklet årsmøte: 

1. Godkjenne innkalling til årsmøte og gjennomføring digitalt samt saksliste (dette dokumentet) 

2. Godkjenne årsberetning 

3. Godkjenne revidert regnskap 

4. Fastsette medlemskontingent 

5. Godkjenne budsjett 

6. Valg av styre 

 

Årsmøtet gjennomføres ved at man leser papirene som blir publisert. 

Deretter sender man en mail til styreleder@arendalsturnforening.no med emne årsmøte der man 

stemmer for eller imot de enkelte sakene. Man oppgir fult navn, slik at vi kan sjekke at man er 

stemmeberettiget. 

Dersom man stemmer mot en sak må man gjerne gi en argumentasjon som kommer med i protokoll. 

Protokoll skrives ved at alle innkommende stemmer fra stemmeberettigede registreres. Protokoll 

sendes ut for gjennomsyn. 

Protokoll signeres av styreleder etter en ukes frist for innsigelser. 

Alle stemmer må være sendt inn innen 14 dager, dvs innen 14 juli. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha 

betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om 

stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Eksempel på årsmøte mail: 

***************** 

til: styreleder@arendalsturnforening 

fra: on@supermedlem.no 

mailto:styreleder@arendalsturnforening.no


emne: årsmøte 

Jeg er Ola Nordmann og er medlem i Arendals Turnforening. 

Sak 1: Jeg stemmer for 

Sak 2: Jeg stemmer for 

Sak 3: Jeg stemmer for 

Sak 4: Jeg stemmer for 

Sak 5: Jeg stemmer for 

Sak 6: Jeg stemmer for 

 

Med vennlig hilsen Ola Nordmann 

******************** 

Året som kommer har store usikkerheter rundt budsjett som følge av corona situasjonen. Vi har valgt å 

beholde budsjettet slik som det ble forberedt til det opprinnelige årsmøtet før corona situasjonen 

oppstod. Vi har godt håp om at vi får en normalisert drift og at dette budsjettet er representativt for 

året vi er inne i. 

Det var ikke kommet inn forslag til saker fra våre medlemmer til det opprinnelige årsmøtet. 

Eventuelle spørsmål til sakene sendes til styreleder. 

 

Godt årsmøte. 

 

Med vennlig hilsen 

Petter Johnsen 

Styreleder 
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Styrets sammensetning  
 
Styreleder: Petter Johnsen 
Nestleder: Birgit Byklum 
Styremedlem/materialforvalter: Yngve Stiansen 
Styremedlem: Caroline Grønvik Gullhav 
Styremedlem: Mohammed Ali Chkontana (barneidrettsansvarlig) 
Styremedlem: Kjerstin Andersen (Foreldrelag) 
 
Varamedlem: Bente Olsen 
Varamedlem: Anne Bjørkenes Christiansen  
 
 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 83 saker i 2019. I tillegg har det blitt avholdt flere diskusjonsmøter og 
saksmøter underveis.  
 
Daglig leder/Sportslig leder 
Ordningen med daglig leder ble avsluttet ved inngangen til 2019, og ble i august slått sammen med sportslig 
leder da Patrick Vesth tiltrådte sin stilling. I perioden fra januar til juli har daglig leder og sportslig leder vært 
fordelt på de andre stillingene i klubben. 
 
 
Spesielle oppgaver: 
Styret har hatt hovedfokus på følgende i styreperioden: 
 

Styret som ble valgt av fjorårets årsmøte inkluder representanter fra tropp, foreldrelag og apparatturn. 
Dette har gitt en god representasjon av aktivitetene i klubben. I tillegg har klubben ansatt en ny sportslig 
leder som tiltrådte sin stilling i august 2019.  
Samarbeidet med styret og sportslig leder har fungert svært fint og sportslig leder bringer mye god 
sportslig kompetanse til klubben samt god administrativ struktur. Sportslig leder har bakgrunn fra tropps 
gymnastikk, men har godt samarbeid også med apparatturn. Videre har arbeidet hatt fokus på større 
bredde og mer aktivitet i hallen/effektivisere timeplanen. 
Trivsel blant gymnaster og ansatte har også vært viktig, og tilbakemeldingene under 2019 har vært 
gode. 

 
 
Styret har hatt fokus på verdiene til Arendals Turforening: 
 

1. Turn for alle 
2. Glede og stolthet 
3. Vennskap og respekt 

 
Målene og verdiene har vært førende for styrets arbeid i styreperioden.  



 

  

Styret er av den oppfatning at man er godt på vei til å nå målene som ble satt for perioden.  
 
Styret har i året som har gått videreført den struktur som ble innført i 2018, og beholdt stor andel av den 
kompetente trenerstaben vi har, der vi nå har fått ett svært godt og fokusert trener apparat. Ny sportslig leder er 
på plass med en rolle som i varetar det sportslig, men også det administrative i sammen med styret. 
  
Aktiviteten på apparat turn er videreført og det er diskusjoner i gruppen om hvordan vi strukturerer denne 
aktiviteten for å gi ett best mulig tilbud til disse gymnastene. 
 
Forelderlaget for teamgym og powertumbling ble reetablert i 2019, og vi har fått enn ny oppsetning med dyktige 
drivkrefter. Leder(e) for foreldrelaget er representert inn i styret og dette bidrar til at vi er én klubb med felles mål. 
Det vil jobbes videre med bredere integrering også her. Det er fremdeles slik at det er stor belastning har på 
enkelt individer, som gjør en stor og svært verdifull innsats for å videreføre foreldregruppenes oppgaver. 
 
Arrangementskomites arbeid er videreført og som inneværende år har arrangert det praktiske rundt 
juleoppvisning, samt forberedelser for kommende NM nasjonale klasser 2020. 
 
Strukturen i konkurranseavdelingen er godt implementert rundt ny sportslig leder og nye trener resurser, og er nå 
på god vei dit vi ønsker, med gode sportslige resultater. For seniorer er samarbeidet mellom Arendal, Grimstad 
og Kristiansand turnforening videreført, og det er stilt felles lag i nasjonale konkurranser (NM) i 2019. 
 
Breddepartiene er utviklet til å ha to nivåer i GYM-partier og TROPP-partier. Det er stor pågang på medlemmer 
og det har vært flere partier med ventelister.  
 
Styret har videre arrangert en sommeravslutning for alle trenerne. 
 
 

Statusrapport  
– Partier i Arendals Turnforening 
 

Aktivitet og prestasjoner 
Foreningens aktiviteter i 2019 har vært orientert rundt disse hovedgruppene: 

• Konkurransepartier 
o TeamGym 
o Powertumbling 
o Apparatturn 

• Breddepartier 
o Gymlek 
o Freerunning 
o Masters 
o Grenseløs turn 
o Gym-partier 



 

  

o Gymskole 
o Tropp-partier 
o Apparatturn 

Konkurransepartier 

TeamGym Mini-rekrutt 
Mini-rekrutt er et lukket konkurranseforberedende parti for jenter 8-10 år med ca. 15 gymnaster. Partiet rekruttere 
primært fra de åpne breddepartier og sikter på at klargjøre de gymnastene som ønsker å satse mer på TeamGym 
mot uttak til rekruttpartiet. Partiet danner grunnlaget for nivået fremover på de øvrige TeamGym-partier og derfor 
fokuseres der mye av tiden på å sikre et godt teknisk, fysisk og mentalt fundament for fremtidig suksess i idretten. 
Partiet deltager i én lokal konkurranse pr. sesong. 
 

TeamGym rekrutt 

TeamGym Rekrutt er et konkurranseparti i idretten TeamGym for gymnaster mellom 11-13 år. Partiet har 
det seneste år økt i størrelse til underkanten av 20 gymnaster siden et opprykk fra 5 mini-rekrutter. 
Rekrutt stiller både i lokale og nasjonale konkurranser. På treningene jobbes det mye med teknikk, 
sammensatte serier og især frittstående og trening av vansker siden det for mange av de nye yngre 
rekrutter er noe som der må jobbes ekstra med, ettersom dette er en ny disiplin for dem. Siste sesong 
deltok rekruttene ved to nasjonale konkurranser, der man tok ulike medaljer og hadde noen gode 
prestasjoner. 

 

TeamGym Juniorkvinner 
Juniorene teller denne sesong i underkanten av 20 gymnaster. De er i gang med første 
fase i forberedelsen som ligger mot NM i TeamGym i slutningen av november. Derfor 
blir det nå lagt vekt på den fysiske form og finjustering av det grunntekniske. Siden siste 
årsmøte har jetene vundet hhv. 1 gull-, 1 sølv- og 3 bronsemedaljer til diverse NM. 
Jentene hører til blant toppen av norsk junior TeamGym og er et forbilde for mange 
partier i klubben. 
 

TeamGym junior/seniorherrer 
Junior herrene har nå gått over til å bli senior herrer den kommende sesong. Fra Arendal 
sin side, har vi 5 stk gutter, og i samarbeid med Grimstad og Kristiansand, har vi dannet 
et samarbeidslag for at de få herrer som er på Sørlandet, skal få muligheten til å 
konkurrere.  
GAK herrer stiller denne sesong til sin første senior konkurranse.  
Siste sesong tok junior herrene en sølvmedalje til NM.  
Vi håper at dette samarbeidet mellom de tre klubber, skal være en god rekruttering for 
herre-miljøet på Sørlandet. 
 



 

  

TeamGym seniorkvinner 
TeamGym seniorkvinner består denne sesong av 4 gymnaster i Arendals Turnforening. 
Sammen med GTIF og KTF danner de Sørlandets seniorsamarbeide «GAK». Et felles 
prosjekt der jentene har to fellestreninger i uken og har de resterende treninger i egen 
klubb. I 2019 vant laget sølv til NM i TeamGym med direkte kvalifikasjon til nordiske 
mesterskaper, der de konkurrerte mot de beste troppene i Norden. Partiet fortsetter 
GAK-samarbeidet over de neste 2 år, med konkurranse på høyeste nivå og med målet 
om å løfte treningskulturen- og miljøet for seniorutøvere og bane veien mot landslaget i 
TeamGym. 

 

Powertumbling 
Powertumbling er en annen form for gymnastikk enn det TeamGym er. 
Her fokuserer man hovedsakelig på baklengs serier som araber, flikk, whipback og 
baklengs saltoer. 
Her stiller man individuelt i konkurranse på en 25 meter lang tumbling eller Airtrack. 
Dette er en spennende og relativt «ny» idrett i Norge, som vi i Arendal ønsker å fremme 
og prøve å utfolde i Norge. 
De utøvere vi har i ATF, stiller til konkurranse i Danmark, ettersom det ikke finnes noen 
«offisielle» konkurranser i Powertumbling i Norge. 
 

Tumbling bobler 
Tumbling Bobler er en yngre gruppe, som går under powertumbling. Disse er på alder 
med rekruttene og fra og med neste år, skal de også reise til Danmark for å delta ved 
powertumbling konkurranser. 
 

Apparatturn aspirant 
Aspirantpartiet består av i alt 7 gutter og 6 jenter i alderen 6 – 11 år.  Disse trenes av Jan 
Myrslo-Kønig, Magnus Rose og Theodor Halvtorp.  Etter nyttår har vi økt 
treningsmengden fra tidligere 3 til 4 timer pr. uke. (2 timer på tirsdagen og 2 timer på 
torsdager) 
Barna er aktive og læringsvillige og ønsker stadig å lære nye momenter! I 2019 har vi 
hatt 2 treningssamlinger i Mandal sammen med apparatturn jenter. Ellers ønsker vi å få 
til en konkurranse i løpet av året. 
 
 

Apparatturn jenter 
Gruppa består av 8 jenter. Disse trenes av Ingrid Zaar, Helena Boye, Lilli Dose Larsen og 
Mats Ørjan Helgesen. De trener 2,5 timers økter tre dager i uka og har i 2019 deltatt på 
Agderpokalen og treningssamlinger i Vest-Norge.  



 

  

«Vi begynte nå året med et klubbmesterskap som vi hadde nå på lørdag 29.februar. Det 
ble en suksess og vi skal nå prøve å få dette til å bli et årlig arrangement. Håper da neste 
år at vi kan få med apparat guttene og aspirantene også. Jentene er også påmeldt til 
Agder Pokalen i Grimstad 15.mars. Hadde vært gøy om vi i alle fall klarte en medalje i 
ett av apparatene - men nivået er høyt, men vi får krysse fingrene. Ellers håper vi i tillegg 
på å få til 1 eller 2 regionale konkurranser i 2020 + et par samlinger. Vi må se litt hva vi 
får til med den trenerkapasiteten vi har.» Ingrid Zaar. 
 
 

Apparatturn gutter 
Gruppa består av 3 gutter fra 12-14 år som trenes av Arild Pfaff og Asbjørn Rose. 
Guttene trener tre-timers økter fast tre gange i uken utover ekstratreninger i helgene. 
De har i mange konkurranser bl.a. har de deltatt i Norgescup, Agderpokalen, 
Sørlandsmesterskap og Alfafactorcup foruten treningssamlinger i øst og vest. ”Ut i fra 
forutsetningene er vi godt fornøyde med hva vi oppnådde i 2019. Regionalt er det 
Kristiansand vi kjemper mot, og trener sammen med. I SM vant vi flere apparater, selv 
om det samlet sett var Kristiansand som ble sørlandsmestere i sekskamp i begge klasser. 
Vi har lagt bak oss en samling i øst og er nå i konkurransemodus igjen med første 
konkurranse, Agderpokalen i midten av mars. Så er det første norgescupstevne i Bergen 
helgen etter. Deretter går det slag i slag med samlinger, dugnader, konkurranser og ikke 
minst masse trening! Vi gleder oss” Arild Pfaff. 
 

Breddepartier 

Gymlek 
På dette parti er det fokus på lek og bevegelse for de mellom 4-6 år. Trenere og foreldre 
tilrettelegger stasjoner og apparatløyper med et høyt aktivitetsnivå. Gjennom lek, 
repetisjon og iherdig innsats ser vi store fremskritt og mye idrettsglede hos de små. 
Gymlek 1 og 2 har deltatt på juleoppvisningen i desember. Gymlek-mini er et tilsvarende 
tilbud som fungerer som drop-inn på ca. 10 utvalgte lørdager pr sesong, dette er en stor 
suksess som uten tvil gjør at mange få øynene opp for gleden ved turn og Arendals 
Turnforening. 
 

Tropp 
Tropp er store breddepartier 9-10 år, 11-13 år og 14-17 år som trener 4 timer i uka. 
De to yngste partiene har nesten hatt venteliste, mens det eldste parti har vært i 
underkanten av 10. De er en gjeng med barn/ungdom som virkelig er ivrige og jobber 
godt. Nivået på tropp er variert, men den store interessen for turn og målet om tå lære 
nye ting er felles! På tropp 9-10 jobbes der mye med basis og på 11-13 + 14-17 jobbes 
der videre med å utbygge det tekniske grunnlaget og videre til mere ferdige elementer. 



 

  

 

Gymskole 
Består av Gymskole 1+2 jenter og Gymskole 1+2 gutter. 
Gymskole-jentene bruker en stor del av tiden på grunntrening og opplever et stabilt 
fremmøte på treninger. Gymskole-guttene jobber likeså mye med det grunnleggende og 
har et noenlunde stabilt oppmøte. Guttene har mye energi og et høyt aktivitetsnivå.   
 

Gym-partier 
Gympartiene er mindre partier, men også i alderen 9-10, 11-13 og 14-17 år. De trener 1 
time pr uke, og noen av de trener på to partier. Det som gjelder for alle på bredde er å ha 
en variert og gøy trening som får barn og ungdom med på fysisk aktivitet og kjenne på 
idrettsgleden. På de yngre partier er det mere fokus på løyper og en lekende tilgang til 
turn, mens der på de eldre partier også trenes teknisk i detaljer.  

 

Masters 
MASTERS er tilbudet til de over 16 år. Bygger på konsepter GymX som er styrke og 
trening gjennom basisferdigheter i turn, samt AcroYoga. De trener 3 gange i uken med 
fokus på grunnleggende turn, fysisk aktivitet og trening i mange former. Partiet har 8 
utøvere og siden mange som går på partiet også har jobb på siden kan oppmøte være 
varierende. I tillegg driver Arendals Turnforening ukentlig styrketrening (vannaerobic) i 
svømmebassenget i Stintahallen. 
 

Grenseløs turn 
Partiet trener én gang 1 time pr. uke og består av 8 gymnaster. Det har primært vært et 
fokus på å skape trygge rammer, viktigheten av at alle skal kunne føle mestring sett ut 
ifra eget nivå og evne. Videre skal de bli utfordret på sitt eget nivå og sammen med de 
andre vise frem egen mestring både på gulvøvelser, turnapparater i grunnleggende 
ferdigheter som styrke, smidighet, balanse. Denne kunnskapen skal ligge til rette for å 
kunne kombinere å sette sammen de forskjellige elementene/ferdighetene til mer 
fullkomne program som skal oppnås og mestres. Partiet er en viktig del av det 
mangfoldige aktivitetstilbud vi har i Arendals Turnforening. 
 
 

Freerun 
Freerun består av partier for 9-11 år og 12-15 år. 
Der er fortsatt stor framgang og interesse for freerun, noe som har gjort at vi har måtte 
utvide eksisterende partier i forhold til antall og åpne et ekstra parti for de mellom 12-
15 år.  



 

  

«På partiene handler det om å pushe grenser, vi holder på med alt fra løping på egg til 
akrobatiske saltoer. I tillegg jobbes det med og overgå frykten for høydeskrekk og 
prestasjonsangst».  
 
 
 
 
 
 

Fremtiden 
I 2019 er det ansatt ny sportslig leder som kommer til å jobbe med å utvikle klubben videre. Vi vil da samle daglig 
leder og sportslig leder i samme rolle og håper at dette vil gi oss en mer effektiv organisasjon. Klubben er i dag 
etablert som en av de fremste klubbene innen troppsgymnastikk, og vi vil jobber videre med å beholde og styrke 
denne posisjonen. Klubben kommer til å ha ett svært sterkt trenerteam der vi kommer til å bidra til landslag og 
nasjonale treningssamlinger.  
Klubben har i dag aktivitet innen power tumbling, og dette er en gren som klubben ønsker å satse videre på og 
styrke, da vi ser at dette kan være ett godt supplement til tropps gymnastikk, samt en god måte å rekruttere flere 
gutter til miljøet. Klubben vil aktivt jobbe for formell etablering av power tumbling i Norge, samt arrangere 
samlinger og konkurranser innen power tumbling. 
 
Apparat turn er ett miljø som vokser i Arendals turn forening. Dette er ett miljø som vi håper fortsatt vil være sterkt 
i fremtiden og at vi kommer til å se gode resultater fra.  
 
Vi skal utvikle, og se mer på mulighetene og konseptene for de yngste. Her tenkes spesielt på GymLek og 
GymSkole. 
 
Masters-partiene skal utvikles med fokus på folkehelse. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Medlemstall 2019 
 
Klubben har hatt en reduksjon i antall medlemmer fra 2018 til 2019 på 49 medlemmer.  
  
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 – år Sum 

Kvinner 35 423 112 9 39 676 

Menn 17 171 54 10 9 252 

Totalt 52 594 166 19 48 879 

 
 



 

  

Økonomi 
 
 
Inntekter 
Hoveddelen av inntektene til klubben kommer fra treningsavgifter, medlemskontingent og inntekter fra 
arrangementer. Inntekter fra treningsavgifter og medlemskap ligger noe under budsjett mens tilskudd ligger noe 
over budsjett blant annet pga av tilbakeføring av midler fra aust-agder gymnastikk og turn krets, og høyere moms 
refusjon.  
Ordning med Arendal Kommune der de bidrar med ett årlig beløp for slitasje på apparater som følge av 
videregående skoles bruk av disse videreføres.  
Totale inntekter for klubben er totalt 127 000 over budsjett. 
Vi har fremdeles god pågang på medlemmer, og vil fortsette å se på muligheten for å utnytte det areal vi 
disponerer, slik at vi kan tilby ett attraktivt tilbud til ett forsvarlig antall gymnaster, men det vil også bety at vi må 
ha flere trenere/hjelpetrenere.    
 
Utgifter 
 
Klubbens utgifter er i hovedsak fra lønn, deltagelse på konkurranser, materielt vedlikehold, og utgifter til 
arrangementer. Den største utgiftsposten for klubben er lønn. Disse har vært over budsjett på grunn av endring 
av ansettelsesforhold. Klubbens utgifter til apparat og utstyrs investering og vedlikehold, samt kostnader til 
startkontingenter og krets og forbunds kontingenter har vært under budsjett. 
. 
Ordinært resultat 
I budsjett for 2019 ble det budsjettert med ett overskudd på 313 000. Ordinært resultat for 2019 viser ett 
overskudd på 390 076, noe over budsjett. Med fradrag for tilskudd fra Arendal kommune for apparatslitasje, er 
dette ett reelt driftsresultat på 90 076.  
 
Det arbeides med bedre utnyttelse av hallkapasitet så det kan tas i mot flere på breddepartiene for å sikre stabile 
inntekter fremover. Lønnskostnadene har steget i takt med medlemstallet, så et viktig fokus er best mulig 
forvaltning av trenerressursene.  
  
En annen viktig inntektskilde er arrangementer. Det er mange klubber som ønsker de nasjonale arrangementene, 
så det arbeides med å utvikle foreningens egne arrangementer slik at disse blir gode kilder til 
arrangementsinntekter. Det er kontinuerlig investeringer i apparater, og fokuset er nå på godt vedlikehold av 
utstyret i hallen, samt avsetting av driftsoverskudd til sparing slik at penger er tilgjengelig når man må erstatte 
utslitte apparater.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

  

 

Sak 4 – Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 

 

Bakgrunn: 

Medlems kontingent: 

Styret fremlegger forslag til kontingentsatser for Arendals Turnforenings medlemmer. Idrettstinget har vedtatt at 

kontingenten minimum må være på kr 100 pr. år pr. medlem.  

Medlemskontingenten betales en gang i året og går fra 01.01.xx-31.12.xx. Medlemskontingenten er pr. dags dato 

i Arendals Turnforening kr 500.  

Medlemskontingent må betales fult uavhengig om medlemskap opprettes i januar eller september. Dette fører til 

at det kan oppfattes som dyrt for høst semester da det kommer ny kontingent i januar, for de som melder seg inn 

i foreningen under høsten. 

Treningsavgift: 

Treningsavgiftene bør gjennomgås og eventuelt justeres en gang i året. Styret ser at det er ulik belastning av 

treningsavgift mellom de ulike partiene, og ønsker så langt som mulig å jevne disse ut slik at det er ett fornuftig 

forhold mellom resurs bruk, treningstid og kostnader, mot belastet treningsavgift. Det forslås ett tak på justering 

av treningsavgift på 500 kr per år. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret forslår derfor å gjøre en reduksjon i medlemskontingent med kr 300 til kr 200 for alle medlemmer med 

virkning fra januar 2021. For å unngå reduserte inntekter forslås det derfor å øke treningsavgifter tilsvarende. 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å gjennomgå og eventuelt vedta nye treningsavgifter i  2020 og 2021. 



 

  

Sak 5: Vedta Arendals Turnforenings budsjett for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Arendals Turnforening
Orgnr 941438172

REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2020

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020

Driftsinntekter

Salgsinntekt apparater/utstyr, tjenester 60000 64,671 40000

Sponsorinntekter/annonser 40000 6,250 38000

Kiosksalg 75000 72,666 75000

Felles dugnader/salg 75000 95,600 50000

Salg klubbtøy 29000

Gaver/donasjoner private givere 6,250 25000

Offentlige tilskudd 500000 677,571 500000

Tilskudd øremerket toppidrett 70000 70,000 46667

Leieinntekter apparater 300000 318,000 350000

Medlemskontingenter 430000 356,650 325000

Treningsavgifter 1700000 1,667,849 1700000

Bingo/lotto, grasrotandel 85000 90,959 85000

Arrangementer 300000 336,325 560055

Dugnader grupper 347,061

Sum inntekter 3,635,000 4,109,852 3,823,722



 

  

 

 

Driftskostnader

Varekjøp for videresalg -60,000 -48,763 -45,000

Arrangementer -75,000 -53,700 -234,305

Lønn -2,150,000 -2,447,379 -2,615,000

Apparater/materiell -408,000 -132,329 -219,000

Avskrivninger Tumblingbane kjøpt 2019 -70,000

Reise/diett -66,000 -129,975 -142,111

Kontingenter/lisenser/deltakeravg -261,000 -186,835 -233,500

Diverse kostnader -232,000 -189,464 -249,440

Kostnader grupper -70,000 -439,038 -46,667

Sum kostnader -3,322,000 -3,627,483 -3,855,023

Driftsresultat 313,000 482,369 -31,301

Finansielle poster

Renteinntekter/Agio 22,504

Renteinntekter grupper 1,402

Renteutgifter

Netto finans 23,907

Årsresultat 313,000 506,275 -31,301



 

  

 

Sak 6 – Valg 

 

Valgkomiteen har følgende forslag til årsmøte for 2020. 

FORSLAG FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 2020 

Leder   Petter Johnsen    velges for 1 år  

Nestleder  Birgit Byklum Bjerke   velges for 1 år 

 

Styremedlemmer 

Styremedlem  Anne B. Christiansen   velges for 2 år 

Styremedlem  Finn Tjomstøl    Ikke på valg 

Styremedlem  Kjerstin Andresen   Ikke på valg 

Styremedlem  Jan Myrslo-Kønig     Ikke på valg 

 

Materialforvalter  Yngve Stiansen    Ikke på valg 

 

Varamedlem  Mohammed Ali Chkontana  velges for 1 år 

Varamedlem  Caroline Grønvik    velges for 1 år 

 

Kontrollkomite  Turid Andersen    ikke på valg 

   Stig Nilssen    ikke på valg 

 

 

 

 



 

  

Hallkomite (med materialforvalter som leder) 

Elisabeth Jacobsen      Velges for 2 år 

Mohammed Ali Chkontana     Velges for 2 år 

 

 

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter.  

Valgkomiteen foreslår årsmøtet gir styret fullmakt til å finne valg komite for sammensettning av neste års styre, 

bestående av en komiteleder, to komitemedlemmer og ett varamedlem. 

 

 

 

 
 




