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Sak 1:

Godkjenne de stemmeberettigede
Antall stemmeberettigede ved årsmøte er
Årsmøte er vedtaksførende.

Sak 2:

Velge dirigent
NN ble valgt som dirigent

Sak 3:

Velge protokollfører
NN ble valgt som protokollfører

Sak 4:

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Følgende medlemmer ble valgt til å underskrive protokollen:
NN og NN

Sak 5:

Godkjenne innkallingen
Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 6:

Godkjenne saklisten
Sakslista ble enstemmig godkjent

Sak 7:

Godkjenne forretningsorden – vedlegg 1
Forretningsorden ble enstemmig godkjent
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Sak 8:

Behandle årsberetning og gruppeårsmeldinger

BERETNING FRA HOVEDSTYRET TOFTE FREMAD IF
Perioden 01.01.20 til 31.12.20
Styret har bestått av:
Arve Stamnes

Leder

Kolbjørn Johansen

Nestleder

Christian P. Norling

Kasserer

Øyvind Heen-Nilsen

Styremedlem håndball

Reidar Evensen

Styremedlem fotball

Camilla Lilleby

Styremedlem barneidrett

Knut Henrik Eikås Bløtekjær

Styremedlem

Alexander Wim Luther

Styremedlem anlegg

John Fjeldstad

Styremedlem

Jon Atle Georgsen

Vara styremedlem

Det er i perioden avholdt 8 styremøter i foreningen.
Foreningen hadde 741 medlemmer ved årsskiftet 2020-2021, noe som er 2 færre enn ved årsskiftet
2019-2020.
2020 ble så visst et annerledes år for Tofte Fremad IF. Straks etter årsmøte ble aktivitetsnivået og
tilbudet brått vesentlig begrenset grunnet utbrudd av Covid-19 smitte og dertil hørende smittevernregler
fra kommunalt og statlig hold. For barna og ungdom har begrensningene vært noe mindre enn for de
voksne der det i perioder har vært tilnærmet Lock Down.
Trass i den beklagelige nedgangen i fri aktivitetsutførelse, er det gledelig å se at det ikke har hatt
konsekvenser for medlemstallet i klubben gjennom 2020. Vi ser optimistisk på framtida og forventer å
være tilbake til normalen om ikke altfor lang tid.
Styret igangsatte en del tiltak for å begrense de økonomiske konsekvensene i 2020. Mer om dette
redegjøres for ved gjennomgangen av årsregnskapet.
Styret har jobbet videre for å utvikle vårt tilbud til glede for våre medlemmer og også for andre i
lokalsamfunnet vårt. Her er noen eksempler:
-

Tofte Trial Challenge – gjennomført i 2020. Videreføres i 2021. Dette er et virtuelt arrangement. En
fast rundløype med start og mål ved Røskestadvannet og som går via Striglevannet, Barlindvannet
og Raumyråsen. Man kan løpe når man vil og så mange ganger man vil. Beste tid i løpet av
sesongen teller i konkurranseklassen. Det er også åpent for trimmere. Premier for begge klasser.
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-

Aktive Lokalsamfunn. Samarbeidsprosjekt med Tofte Skole og Tofte Ungdomsskole. Dette er et
prosjekt der hensikten er å tilrettelegge et bærekraftig og gratis tilbud som inkluderer alle barn og
ungdommer uavhengig av medlemsskap i en idrettsforening. Her har vi fått økonomisk støtte fra
kommunen og vha LAM midler via Asker Idrettsråd. I første omgang har dette resultert i at vi
starter en Åpen Hall ordning for skolebarn i løpet av mars måned med sertifiserte aktivitetsledere
fra 9. klasse ved Tofte Ungdomsskole.

-

Utebandy anlegg – klubben har investert i et anlegg som kan benyttes av medlemmer og ikkemedlemmer. Planlagt montert i tilknytning til parkeringsplassen på Toftebanen før sommer 2021.

-

Pump Track – styret har igangsatt prosjektering av en sykkelbane på Fremadbanen. For øyeblikket
pågår jobb for å skaffe finansiering til dette anlegget. Mer informasjon om dette kommer under sak
10.1.

Tofte Fremad IF har fått tildelt en hjertestarter fra
Ida Eides Minnefond. Den er montert i et varmeskap ved
siden av kiosken på Tofte stadion.
Styret har også en prosess pågående for å utlede
løsningsrommet for sanering av Furukollen hoppbakke, ref.
sak.10.2
I løpet av idrettsåret 2020 har det vært mange frivillige som
har ytt en uvurderlig flott innsats overfor klubben og de
aktive. Trenere, lagledere, bane- og brøytemannskap,
kioskvakter, instruktører, husgruppa ved klubbhusene våre,
dugnadsfrivillige osv. Uten deres innsats hadde vi ikke
kunne ha det aktivitetstilbudet vi nå har. Tusen takk for
deres flotte bidrag!
Foreningen har en god økonomi og vi har alle
forutsetninger for å lykkes og utvikle klubben i årene
framover til det beste for innbyggerne i vårt lokalområde.

For hovedstyret
Arve Stamnes, leder
Årsberetning 2020 Anlegg
Anlegg Fremad:
Bortsett fra normalt vedlikehold er det gjort følgende på anlegget: ME Anleggservice har fått ned og
planert over det siste røret ved inngangen til Røstaddalen. Da er det igjen mulig for den store
løypemaskinen å kjøre hele lysløypen om kong vinter leverer som avtalt. (Dette var gjenstående arbeid
etter spleisedugnaden for lysløypa som ble arrangert høsten 2019). Grunnet pandemien har det høsten
2020 blitt holdt fotballtreninger på gress, noe som ser ut til å ha fungert bra.
Banemester på Fremad gjør en flott jobb og holder banen og anlegget i veldig god stand. Takk for
innsatsen! Veien opp til anlegget har blitt skrapet og grusbanen sloddet. Det undersøkes muligheter for
å anlegge en Pumptrack på deler av grusbanen mot nord/øst. Banen har ikke vært brukt på mange år og
vi ser på mulighetene for å skape mer aktivitet på anlegget. Det elektriske har fått en gjennomgang og
det er utført en del arbeid på lyskastere/banelys. Sikringsskapet er enda ikke byttet, men det bør gjøres.
Grunnet pandemien har det naturligvis vært redusert utleie av klubbhuset.
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Anlegg Tofte:
I året 2020 er det utover normal vedlikehold gjort følgende arbeider. Det ble i år laget en oversikt over
dugnadsoppgaver på anlegget som ble tildelt hver av fotballagene. Vi i styret tenker at dette er viktig
for fellesskapet og lagene bidrar til å holde god orden på og rundt treningsfeltet sitt. Vi praktiserer
dette nå til våren også. Tennisbanen er ferdig med inngjerding, men det mangler merking. Det har også
oppstått noen grunnproblemer som vi må ta tak i og få utbedret. Tartandekket på løpebanen er reparert.
Vi vil også jobbe videre med tiltak for å forhindre gummigranulat på avveie. Det undersøkes muligheter
for å anlegge skatepark i området mellom hallen og kunstgressbanen. Banetraktoren har også fått en
god gjennomgang hos Hurum Bil og maskin AS. Det er også kjøpt nytt brøyteskjær som de er godt
fornøyd med. Tusen takk til dugnadsgjengen som holder banen vår i orden og åpen hele vinteren.
A-laget har malt klubbhuset. Grunnet pandemien har utleie av klubbhuset naturligvis vært redusert og
damene som ordner med klubbhuset har lagt til rette og gjør en strålende jobb. Parkeringsplassen vil bli
skrapet kommende år.
Alexander Wim Luther
Fotball
•
•
•
•
•
•

Vanskelig år. Entusiasme allikevel. Lite frafall tross alt. Nå ser vi fremover.
130 - 140 spillere
52 seriekamper kamper totalt i 2020
Fantastisk innstilling hos trenere, spillere og foreldre. Dette har virkelig hjulpet oss igjennom 2020.
Har trent litt inne i hallen før jul deretter på banen så langt koronareglene har latt oss.
Banemannskapene har stilt velvillig opp også i år. Stor takk til dem.

Reidar Evensen styremedlem Fotball

Håndball
2020 startet med vår første håndballturnering på hjemmebane allerede lørdag 11. januar.
37 påmeldte lag spilte til sammen 54 kamper i løpet av 7 timer.
Vi solgte ca. 260 billetter og hadde svært godt besøk i hallen denne dagen.
Turneringa ga oss et pent økonomisk overskudd
Vi deltok med lag i flere aldersklasser både på turneringa i januar og i mars før alt stengte ned.
Påmeldingsfrist for sesongen 2020/2021 var som vanlig 1. mai og vi var klare med to lag i regionserien; G12
og J13
I slutten av mai var de eldste i gang med treninger igjen før vi tok sommerferie i midten av juni.
I juni søkte vi Sparebankstiftelsen om midler til innkjøp av ekstra minimål, skuddblinker og trenerkurs.
Vi fikk tildelt totalt 25.000 til formålet. Utstyret er kjøpt og trenerkurs er påbegynt
Treninger for alle lag var i gang i midten av august og allerede i september startet håndballsesongen med
turnering på hjemmebane for 6-8 åringene lørdag 19. september og 9-10 åringene søndag 20. september.
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På grunn av koronarestriksjoner ble turneringen svært redusert i forhold til januar, men likevel ble det spilt
30 kamper i hallen i løpet av helga.
Regionseriene har blitt veldig redusert, med kun et fåtall spilte kamper før jul.
I november arrangerte vi trenerkurs for 10 av våre trenere. Planen er å fortsette våren 2021 med mer kurs
slik at mange kommer i mål med Trener1 utdanningen til NHF.
På tross av koronasituasjonen har medlemstallene har steget jevnt og trutt. Ved årsskiftet talte vi 112 barn i
alderen 6-14 år. Dette er tall vi er svært fornøyde med, men ønsker å rekruttere enda flere spillere i tiden som
kommer
Øyvind Heen Nilsen

Barneidrett
Innledning
Tradisjonelt sett så har Tofte Fremad IF vært gode på allidrett, vi har hatt dekning i de fleste alderstrinn med
oppstart for de minste barna allerede i førskolealder.
I 2020 var det kun en allidrettsgruppe som var aktive etter skolestart. Tofte Fremad IF ønsker å ha et
aktivitetstilbud til alle barn, dette avhenger av at foreldre påtar seg treneransvar. Selv om det ikke har vært
flere enn en allidrettsgruppe aktiv i år er det ikke grunn til bekymring. Barn i alderen 5år og oppover er
aktive med både fotball, håndball og andre aktiviteter.
Mål
Gruppens mål er å gi barna i nærmiljøet et aktivitetstilbud hvor de trives og føler seg trygge, for de aller
fleste barn er dette første skrittet inn i organisert idrett. På allidrett kan man prøve seg innenfor de fleste
grener og aktiviteter som basket, fotball, håndball, bandy, turn, dans osv. Vi ønsker at alle skal føle
mestring, glede og vennskap på arenaen.
Arve Stamnes

Voksenidrett
Innledning
Fysisk aktivitet bidrar til å bedre og/eller ivareta fysisk og psykisk helse, forebygge skader og sykdom, samt
rehabilitere enkle fysiske og psykiske plager. Tofte Fremad ønsker å bidra til å få flere voksne i fysisk
aktivitet og gjennom dette blant annet bidra til bedret folkehelse i lokalsamfunnet.
Mål
Ved å legge til rette for felles trening og arrangementer for den voksne delen av befolkningen ønsker Tofte
Fremad IF å oppnå glede ved å være fysisk aktive sammen, økt motivasjon og forpliktelse til treningen ved å
være del av et sosialt fellesskap og økt rekruttering til idrettsforeningen.
Koronaåret 2020
Koronaåret 2020 har slått ekstra kraftig ut på voksenidretten i foreningen grunnet restriksjoner som i lange
perioder har holdt voksne over 20 år borte fra treninger spesielt innendørs, men også utendørs.
Rapporteringen under går dermed på de månedene det faktisk var åpent for trening. Asker kommune åpnet
opp for fri trening i hele sommer grunnet koronatiltakene ellers i samfunnet. Noen idretter brukte denne
muligheten.
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Innebandy
Innebandy fortsatte ved årets start sin faste trening med en trening pr uke. Veldig bra oppmøte med 10-15
personer pr trening. Også en del nye startet i løpet av året.. Deltagere er fra 17-60 år. Av de som trener i dag
er de aller fleste positive til å fortsette. Vi er der, at det ikke er kapasitet til flere spillere på disse treningene.
Alternativet er å dele opp til flere treninger. Anbefaler å fortsette som i dag. Innebandygruppa har trent hver
uke det har vært åpent for det, også gjennom hele sommeren.

Volleyball
Trente hver torsdag fram til sommeren i flerbrukshallen. På sommerstid trekker de ut å trener på
sandvolleybanen på Bakkestranda. Har vært variabelt med antall spillere med 4-6 faste i kjernen. De siste
månedene før sommerferien har det vært oppsving og det har vært 6-8 spillere på treningene.
Etter sommerferien fikk ikke volleyball tildelt den tiden i hallen som de ønsket og gikk dermed ut av Tofte
Fremad og fortsetter treninger uten å være en del av foreningen. Vi har vært i dialog med dem men de
ønsket å fortsette på egen hånd.

Badminton
Fast trening en gang i uka. Er nå 7-8 spillere fast. Aldersspennet ligger på 11 til 65 år. Har fått merket opp 4
nye baner i hallen. Veldig bra! Kommunen har også kjøpt inn utstyr i form av stativ og nett. Vi må jobbe
med rekruttering på badminton. Vi har i utgangspunktet ikke åpnet for barn, dette på grunn av kapasitet på
trenere. Dagens trener har ikke kapasitet til barnetreninger
Bowls
Har i 2020 ikke hatt faste treninger i flerbrukshallen, grunnet mangel på deltagere. Det var et mål på sist
årsmøte å jobbe med rekruttering innenfor denne grenen, men året som har gått har ikke hjulpet oss. Vi vil
jobbe videre med rekruttering i 2021.
Dametrimmen
Kjøres hver torsdag på klubbhuset på Fremad. Ligger på 5-8 deltager fast. Step, styrke og aerobic er
innholdet på treningene.
Kolbjørn Johansen

Arrangementer
Rødseterpytten Rundt
Rødseterpytten Rundt ble gjennomført for 10. gang på Fremadbanen 10. oktober. Det var 43 deltagere på
barneløpene på stadion og 47 deltagere som gjennomførte Rødseterpytten Rundt eller Kjappfoten.
Tofte Triatlon
Arrangementet ble kansellert i år grunnet at det ikke var gjennomførbart med de da til gjeldende Covid-19
smittevern regler.

Årsberetning 2020 Tofte Fremad IF - Sykkel
Innledning
Tofte Fremad IF driver med breddeidrett og som en del av dette ble vår egen sykkelklubb etablert i 2017.
Sykkelklubben skal primært satse på barn og unge, men også eldre aldersgrupper på sikt. Vi merker nå flere
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aktive eldre som melder overgang til Tofte fremad IF fra andre klubber for å støtte sitt lokale idrettslag, noe
som er svært hyggelig. Sykkelgruppa la i 2020 til rette for et godt tilbud for alle aldersgrupper.
Covid-19 førte til at oppstart av aktivitet ble noe utsatt i 2020. Det ble 29. april lagt ut informasjon om
hvilke retningslinjer og smitteverntiltak som var gjeldende for sykkelaktivitet i regi av Tofte Fremad IF.
Retningslinjene og føringene var forankret i sentrale retningslinjer og føringer fra Norges Cykleforbund.
Mål
Gruppens mål er å gi barna i nærmiljøet et aktivitetstilbud hvor de trives og føler seg trygge, samt at ideen
bak sykkelgruppen først og fremst baserte seg på å fange opp de som føler at de faller utenfor fotball, korps
og andre aktiviteter på søndre Hurum. Ved å innarbeide sunne og gode holdninger i en tidlig fase viser seg å
ha stor effekt både på skole og i senere jobbsammenheng. Dette er ting vi har fokus på under treningene.
Aktivitet

Aktiviteten startet opp 7. mai og det ble med enkelte unntak og sommerferie i juli, gjennomført ukentlige
treninger. En rekke av treningene ble gjennomført i fellesskap, noe både barn og voksne satte stor pris på. I
motsetning til tidligere år ble alle treningene gjennomført som turer i skogen på søndre Hurum. Dette gir
barna (og de voksne) en flott anledning til å bli kjent med nærmiljøet og bli bevisste på hvilke fantastiske
muligheter som finnes i umiddelbar nærhet.
Det har i 2020 i hovedsak vært 2 trenere i tillegg til at flere foreldre har bistått ved behov.
Tilbudet til de minste barna vil i 2021 være avhengig av innsats fra foreldre for å få tilstrekkelige ressurser
til treninger, løypedugnader og annet.
Antall aktive

Det har vært ca. 10-12 barn i alderen 11-15 år og ca. 8-10 voksne.
Knut Henrik Bløtekjær
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Sak 9:

Behandle regnskap i revidert stand
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Kommentarer til regnskapsåret 2020
Foreningen går med rundt kr 543.000 i overskudd i regnskapsåret 2020. 2020 var jo, som vi alle vet, et
meget spesielt år der Koronapandemien og restriksjoner ift denne var avgjørende ift drift av og
aktivitetsnivået i Tofte Fremad IF.
Tidlig på året ble det en nasjonal nedstengning og hovedstyret tok det vi den gang mente var nødvendige
grep for å sikre videre drift og økonomien i foreningen. Det ble allerede i slutten av mars lagt inn nye
prognoser for 2020 med dertil justeringer i kostnadsnivået på ca 100.000, uten at vi den gang visste at
pandemien skulle være ut hele 2020 og videre inn i 2021.
På kostnadssiden har vi utsatt investeringer og en del driftsoppgaver og har klart å dra inn 100.000 ekstra
utover de 100.000 vi justerte med i korrigert budsjett i Mars. Dvs at vi hadde et mindreforbruk på
kostnadssiden på ca kl 200.000. Videre fikk foreningen Ca kroner 250.000 i rene koronatilskudd fra stat og
kommune. På toppen av dette kan det store overskuddet forklares med innkommende «Spleis» for lysløypa
ble regnskapsført i 2020 samt at foreningen har fått tilskudd fra Asker kommune og Asker idrettsråd til
oppstart av Aktive lokalsamfunn.
Hovedstyret har hatt til diskusjon om evt tilbakebetaling av deler av tildelte midler bør gjøres. Ift kommunalt
tilskudd på ca kr 147.000 har vi gjort utregninger, der konto for konto er sammenlignet med det vi søkte på
fra kommunen. Ut i fra dette ser vi at med det resultatet foreningen har ved årsslutt, kan forsvares og
tilbakebetale 39.771 kroner til kommunen. Hovedstyret anbefaler likevel å kommentere ovenfor kommunen
og ikke måtte tilbakebetale dette beløpet, da bl.a nødvendig vedlikehold er utsatt og at overskuddet skal
brukes til å lage aktiviteter og fasiliteter for barn og unge når samfunnet igjen åpnes opp. Dette har de flotte
barna våre fortjent etter det året de har vært igjennom!
For hovedstyret
Christian P Norling
Kasserer
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Styrets Innstilling:
Styret anbefaler årsmøte å godkjenne regnskap for 2020.
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Sak 10:

Behandle forslag og saker

10.1: Informasjon om prosjektering av Pump Track på Fremadbanen
Tofte Fremad IF har over lengre tid hatt plan om anleggelse av en sykkelbane, primært for barn og
ungdommer, på Fremad Stadion. Dette anlegget har vært ført opp som uprioritert tiltak i
anleggsplanen for Hurum kommune.
Vi har nå satt i gang en prosess for å skaffe finansiering til sykkelbanen, såkalt Pump Track.
Behovet for en åpen arena som treffer bredt, både aktive medlemmer, men også vel så mye de barn
og ungdommer som av ulike grunner ikke er inkludert i det i det organiserte aktivitetstilbudet er stort
i vårt lokalområde.
Tofte Fremads mottto er «Mer enn en klubb», det vil si at vi påtar oss et ansvar for å bidra på vår
måte for å fremme sosial inkludering, fremme trivsel og helse og motvirke utenforskap for alle
uavhengig av medlemskap eller ei.
Sykkelparken skal være en åpen arena og møteplass for alle. Den er ment som en arena for organisert
trening gjennom Tofte Fremad IF sin sykkelgruppe. Vel så mye skal den også være et tilbud til hele
lokalsamfunnet. Vi håper også at anlegget skal kunne være et verktøy for integrering av flyktninger
gjennom det nærliggende kompetansesenteret.
Tofte Fremad IF har festekontrakt på området der vi har planlagt sykkelparken. Denne løper til 2045.
Vi har vært i kontakt med grunneier og avtalt at denne kan forlenges slik at anlegget vil ha en
varighet på 30 år pluss.
I kommuneplanen er området avsatt med formål idrettsanlegg. Vi anser sykkelparken naturlig som en
del av formålet. Vi har tatt initiativ til en begynnende dialog med plan- og bygg om videre prosess
relatert til byggetillatelse.
Sykkelparken skal lages med en type subbus som tilrettelegges for så å asfalteres. Dermed vil den
enkelt kunne utvides til også å lage en avansert rulleskiløype på sikt. Anlegget er tilnærmet
vedlikeholdsfritt. Fremtidig vedlikehold skal gjennomføres i henhold til leverandørens
vedlikeholdsmanual ved hjelp av frivillig dugnadsinnsats av klubbens medlemmer.
Estimert total kostnad er ca kr 1.500,- pr kvm. Vi anslår behovet til ca 800 kvm, hvilket da vil
tilsvare om lag 1.2 mill.
Tofte Fremad IF jobber for å få en tilnærmet fullfinansiering av anlegget vha ulike
tilskuddsordninger. Så langt har vi fått tilskudd fra Lokalsamfunnsutvalget i Tofte på kr. 80.000, -.
Videre har vi en søknad liggende inne til behandling hos Sparebankstiftelsen.
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10.2: Informasjon om behov for sanering av Furukollen
Styret i Tofte Fremad IF vil med dette informere om at det er et prekært behov for å sikre eller sanere
hoppbakken i Furukollen. Anlegget har forfalt over flere år og representerer i den stand det nå står en
potensiell fare for personskader for de som skulle bevege seg rundt eller i anlegget.
Med korte vintere med uforutsigbare snøforhold og en betydelig redusert interesse for utøvelse og
drift av sporten i vårt lokalmiljø, vil ikke en eventuell opprusting av anlegget være økonomisk
bærekraftig.
Vi vil sette i gang en prosess for å utlede løsningsrommet for sanering av bakken.
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Sak 11:

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

Fastsettelse av kontingent 2021
Forslag til vedtak:
Kontingenter for 2021 står fast på de kronebeløp som ble vedtatt på årsmøte i 2020. Styret gis fullmakt til å
fastsette aktivitetsgebyrer for 2021
Voksen:
Pensjonist:
Barn t.o.m 20 år:
Familiemedlemskap:

Står fast på 250 kroner
Står fast på 150 kroner
Står fast på 150 kroner
Står fast på 500 kroner
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Sak 12:

Vedta budsjett

Godkjenning av budsjett 2021

Styrets Innstilling:
Styret anbefaler årsmøte å godkjenne budsjett for 2021.
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Sak 13:

Behandle organisasjonsplan

Styrets Innstilling:
Styret anbefaler årsmøte å godkjenne organisasjonsplan for 2021.

Sak 14:

Valg

Hovedstyret siste periode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arve Stamnes
Kolbjørn Johansen
Christian Pettersen Norling
Øyvind Heen-Nilsen
John Fjeldstad
Knut Henrik Eikås Bløtekjær
Alexander Luther
Camilla Lilleby
Reidar Evensen
Jon Atle Georgsen

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem håndball
Styremedlem
Styremedlem sykkel
Styremedlem anlegg
Styremedlem barneidrett
Styremedlem fotball
Vara styremedlem

Representant til møter i idrettsrådet:
John Fjeldstad

Ansvarlig for politiattester:
Øyvind Heen-Nilsen

Valgkomite for årsmøte 2021
1.
2.
3.

Arne Hjort
Thor Stian Olsen
Anders Hvinden

14.1: Valg av Styre
Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arve Stamnes
Kolbjørn Johansen
Christian Pettersen Norling
Alexander Luther
Camilla Lilleby
Reidar Evensen
Øyvind Heen-Nilsen

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem anlegg
Styremedlem
Styremedlem fotball
Styremedlem håndball

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 2 år
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8. Erik Sjøstrand
9. Knut Henrik Eikås Bløtekjær
10 Jon Atle Georgsen

Styremedlem
Styremedlem sykkel
Vara styremedlem

Ny, velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg

14.2: Valg av Kontrollutvalg
Valgkomiteens forslag kontrollutvalg for 2021
1.
2.
3.

Margrethe Folkestad
Frantz Jørgensen
Nils Georg Nordskag

Medl. kontrollutvalg
Medl. kontrollutvalg
Vara kontrollutvalg

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

14.3 Representanter til ting og møter der vi har representasjonsrett
Styrets Innstilling:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der vi har
representasjonsrett

14.4 Valgkomité
Styrets forslag til valgkomite for årsmøte 2022
1.
2.
3.
4.

Anders Hvinden
Øyvind Røed Jensen
Tone Merethe Andreassen
Rawaa Alnaddaf

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
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VEDLEGG 1
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE 2021
1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, skal «raise hand» i chatten og kan tale til årsmøtet når dirigenten
har gitt vedkommende ordet.
1.3 Alle deltakere skal ha mikrofonen slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.
2. Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i chatten
at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet
aksepterer dette.
4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken
sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.
5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre
protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er
fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke
stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
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