
Protokoll  
Årsmøte i Sportsklubben Stags Turngruppe 

Turnhallen/Teams, 18. februar 2021, kl. 19.00 

 

1 Åpning 

a. Leder, Beate B. Edlund ønsket velkommen. 

 

2 Godkjenning av stemmeberettigede  

Det var 7 stemmeberettigede på møtet.  

   

3 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 

 

 4 Valg av: 

  A.  Møteleder  

  Stian Tvetene ble foreslått og valgt som møteleder. 

 

  B.  Referent 

  Lars Gunnar Risa ble foreslått og valgt som referent. 

 

C.  To personer til å underskrive protokollen  

Kristine Moldestad og Anette Bjerkeng ble foreslått og valgt til å 

signere protokollen. 

 

 5 Godkjenne dagsorden  

  Ingen innsigelser på dagsorden. 

  

 6 Årsberetninger  

  Styrets beretning godkjent uten kommentarer. 

  Arrangementsutvalgets beretning godkjent uten kommentarer. 

  Sportslig utvalg sin beretning ble godkjent uten kommentarer. 

  Breddeparti beretningen ble godkjent uten kommentarer. 

  Årsberetningen ble i sin helhet, enstemmig godkjent. 
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 7  Regnskap 

  Det var ikke noen kommentarer til regnskapet.  

  Vedtak: Regnskapet er enstemmig vedtatt. 

 

8 Innsendte forslag 

  Det var kommet inn ett forslag. 

«Da det er mye jobb å lede og drive Turngruppa, ønsker  

forslagsstiller å fremme forslag om økning av godtgjørelse fra 

dagens sum til kr. 10.000,- for leder og kr. 8.000,- for nestleder.» 

Det var ingen innsigelser eller kommentarer til forslaget. 

 Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt. 

 

9  Fastsette treningsavgifter og godtgjørelser 

  Følgende forslag foreligger fra styret: 

 Foreldre og barn kr. 650,-  

  Breddepartier og Damer step/styrke kr. 750,- 

  Aspirant og rekrutt 2.000,- 

  Junior og senior 2.500,- 

  Godtgjørelse for styremedlemmer kr. 2.000,- pr. år. 

 Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt. 

 

 10 Budsjett for 2021 

  Ingen kommentarer til budsjettet. 

  Vedtak: Budsjettet er enstemmig vedtatt. 
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11  Valg 

  Leder:   Beate B. Edlund   Valgt ved akklamasjon 

 Nestleder:  Siri G. Ulstrup  Valgt ved akklamasjon 

 Styremedlem:  Elin M. Sandholmen Valgt ved akklamasjon 

   NY Hanne Cecilie Slåttsveen Valgt ved akklamasjon 

Stian Tvetene  Valgt ved akklamasjon 

   NY Kenneth Thorstensen Valgt ved akklamasjon 

    Tor Jarl Aanstad  Valgt ved akklamasjon 

 

Styret konstituerer seg på første møte etter årsmøtet. 

 

12  Avslutning 

Anette Bjerkeng og Gunnar Risa trer nå ut av styret og Beate takket 

for jobben de har gjort det siste året. Begge fikk blomster og en 

liten gave. 

Kenneth og Hanne Cecilie gledet seg begge til å ta fatt på 

styrejobben. 

  

Leder, Beate Edlund, avsluttet møtet.  

 

 

 

Referent  

Lars Gunnar Risa 

   

 

 

_______________________________ ____________________________ 

Signatur, Kristine Moldestad   Signatur, Anette Bjerkeng  
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