
Referat årsmøte i Hoppensprett Turn Jessheim  
Org. Nr. 995562642 

 
 
Tid: Onsdag 20. mars 2019. kl. 18.30-20.00. 
Sted: 3. etg. Hoppenspretthallen, Industrivegen 34, 2069 Jessheim.  

 
Saksliste: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 10 stemmeberettigede oppmøtt. 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. Godkjent. 

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

• Dirigent: Erik Jarl Holm 

• Referent: Odd Martin Sandven 

• Signatur på protokoll: Annie Kristin Grodås og Vitali Berby 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

• Styreleder leser opp årsrapporten.  

• Det nevnes at vi bør sette opp en som er verneombud ettersom vi er mer enn 10 ansatte.  

• Sportslig leder oppsummerer årets hendelser. Nevner spesielt sommerturnskolen sin et 
positivt tiltak for breddeturn. Nevner også at nivået på konkurranseturn har økt i forhold til 
tidligere år.  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

• Styreleder leser opp. Kommenterer at vi har gått i pluss fra 2018. Økning i treningsavgift, 

arrangering av konkurranser og jobbing med sponsorinntekter hjelper på resultatet. 

6. Behandle forslag og saker. 

• Antall styremedlemmer og varamedlemmer. Styreleder leser opp fra paragraf 15 i lovnormen 
pkt 10 og paragraf 18 der antall styremedlemmer beskrives/defineres. Følgende forslag 
fremmes: 

a) Paragraf 15, Punkt 10b endres til «Styremedlemmer og varamedlemmer» 
uten angivelse av antall.  

b) Endring av fotnote 15 til å inkludere «Antall medlemmer i styret er angitt i 
paragraf 18»  

c) Paragraf 18 økes med ett punkt 2): «Styret i Hoppensprett Turn Jessheim skal 
bestå av Styreleder, Nestleder samt fra 3 til 5 styremedlemmer samt 1-2 
varamedlemmer. Antallet for hver periode bestemmes av årsmøtet etter 
tilfang og behov».  

Forslag til endring vedtatt med 10 stemmer for, 0 stemmer mot. Dette må sendes inn til kretsen for 
godkjenning. 

7. Fastsette medlemskontingent på minst 100 kr. og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å 

fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

• Foreslås økt fra 300kr til 350kr fra 1/1 2020. Forslag til endring ble vedtatt med 10 stemmer 

for, 0 stemmer mot. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

• Budsjettet legges frem av styreleder. Forslag til budsjett ble vedtatt med 10 stemmer for, 0 

stemmer mot. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder.  

• Pål Hermann Sørensen fremmes som ny styreleder. Stemt inn med 10 stemmer for, 0 

stemmer mot. 

• Odd Martin Sandven fremmes som nestleder. Stemt inn med 10 stemmer for, 0 

stemmer mot. 



b) 1 nytt styremedlem stemmes inn (2 fortsetter fra i fjor, Miriam Øversjøen og Kjetil Hagerup) og 1 

nytt varamedlem. 

• Marianne Opsahl fremmes som nytt styremedlem. Stemt inn med 10 stemmer for, 0 

stemmer mot. 

• Vitali Berby fremmes som nytt varamedlem. Stemt inn med 10 stemmer for, 0 stemmer 

mot. 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt. 9. Ingen valg gjort. 

d) To revisorer. Klubben fortsetter å benytte Wepe som regnskapsfirma. 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Det foreslås at årsmøtet godtar at styret 

bestemmer dette etterhvert som det blir behov. Forslag godtatt med 10 stemmer for, 0 stemmer 

mot. 
f) Valgkomitè med leder, to medlemmer og varamedlem. Ragnhild Søndenaa og Nina Hermansen. 

Stemt inn med 10 stemmer for, 0 stemmer mot. 

 
Styret ser slik ut etter årsmøtet: 
Styreleder: Pål Hermann Sørensen 
Nestleder: Odd Martin Sandven 
Styremedlemmer: Miriam Øversjøen, Kjetil Hagerup og Marianne Opsahl 
Varamedlem: Vitali Berby 
 
 
 

 
Signatur  Annie Kristin Grodås 
 
 

 
 
Signatur  Vitali Berby 
 
 

 
 
 
Jessheim 25.03.2019    Odd Martin Sandven Sekretær og nestleder Hoppensprett Turn 
Jessheim 
 


