
Protokoll fra årsmøte i Fredrikstad triatlonklubb. 
 
Protokoll fra årsmøte i Fredrikstad triatlonklubb. 
 
Årsmøtet ble avholdt i Begby il sine klubblokaler 11.02.20. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså 

for stemmeberettigete.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 14.  
 
Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen.  
 

Sak 3 Godkjenning av sakliste  
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig følgende sakliste: 
 

1. Åpning. 

2. Godkjenning av stemmeberettigede. 

3. Godkjenning av innkalling. 

4. Godkjenning av forretningsorden/ saksliste. 

5. Valg av dirigent. 

6. Valg av referent. 

7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll. 

8. Behandle årsberetning. 

9. Behandle regnskap. 

10. Behandle budsjett. 

11. Behandle innkomne saker. 

12. Fastsette klubbkontigent 2021. 

13. Valg. 

14. Avslutning. 

  
Sak 4 Godkjenning av forretningsorden 
Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig følgende forretningsorden: 
  
Styret viser til regler for stemmerett og forslagsrett. overholdes regler for stemmerett og 
forslagsrett. Det gis ingen restriksjoner på taletid.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 5 Valg av dirigent  
Styret foreslo Styreleder Terje Ørås som dirigent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Terje Ørås som dirigent.  
 
Sak 6 Valg av referent  

Styret foreslo Robin Ø Brynildsen som referent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Robin Ø Brynildsen som referent.  
 
Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  

Styret foreslo ingen navn til å underskrive protokollen, men hadde en åpen dialog om saken.  
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Cicilie Laugerud og Geir Thomas Johansen til å underskrive 

protokollen. 
 
Sak 8     Behandling av idrettslagets årsberetning  
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Terje Ørås. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningen.  
 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Åse Ringsgård. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet.  
 
Sak 10 Behandling av forslag til Budsjett 2020 
               Styret fremla forslag til budsjett for idrettslaget.  
               Følgende hadde ord i saken: Åse Ringsgård. 
               Vedtak: Årsmøte godkjente enstemmig forslag til budsjett 
 
Sak 11 Sak 11.1 Forslag om subsidiering av valgfri konkurranse 

Ønske om subsidiering av startkontigent. Grunnet familieprioriteringer er det flere i klubben             

som ikke får deltatt på de nåværende faste arrangementer. Ønsket som fremstilles er at medlemmer               

som er lojale og stiller opp med bidrag ved begge dager på Ø3 skal få en valgfri konkurranse                  

subsidiert av klubben.  

- Styrets innstilling: 

Grunnet prosedyrer gitt igjennom klubbens regelverk angående dobbeltsignering av alle           

utgiftsføringer, samt mye ekstra korrespondanse for enkelte i styret som allerede bruker mye tid på               

klubben, vil det bli et betydelig merarbeid når hver enkelt sak skal behandles og tilbakebetales.               

Styrets innstilling er derfor at dette fortsetter som tidligere men at Halsnes Triatlon settes opp som                

en mulighet.  

Det er viktig for styret å få presisere at grunnen til at subsidiering for Karlstad triatlon kom i gang er                    

at det sosiale skulle være i fokus. Dette fokuset blir borte dersom alle velger hver sin konkurranse 

6 medlemmer hadde ordet i saken. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling i saken. 
 
 
 



 
Sak 11.2 Avvikling av julebords ordningen i FTK 

Julebord har sporadisk blitt arrangert de senere årene i FTK med varierende interesse fra 

medlemmene. De siste to gangene har det vært svært dårlig deltagelse, og styret ønsker 

derfor å avvikle julebords ordningen. Det er drøftet i styret, og det kommer som forslag i 

budsjett at summen som tidligere er brukt til julebord godskrives sosiale aktiviteter. 

5 medlemmer hadde ordet i saken. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling.  
 

 
Sak 11.3 Trenere/ Treneransvarlige for ungdom 
5 medlemmer hadde ordet i saken. 

Vedtak: Ingen innkomne forslag fra Årsmøtet, men det var enighet om rekkefølgen det skal jobbes i 
for å komme i gang med en ungdomsgruppe i FTK. 

 
Sak 12 Fastsette medlemskontingent 

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.  
 
Styrets innstilling. 
Nåværende kontingent er 350 kr for ordinære medlemmer, samt 150 kr for 

familiemedlemmer. Slik klubbens nåværende økonomi er ser ikke styret verdien av å øke 

kontingenten for 2021.  

- Styrets innstilling: 

Klubben beholder medlemskontingenten slik den er i 2020 også i 2021. 

 
Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling om å beholde 350,- for ordinære 

medlemmer og   150 for familiemedlemmer. 
 

 
Sak 13 Valg 
 

13.1 Valg av styreleder:  
              Valgkomiteen foreslo at Terje Ørås fortsetter som leder 

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Terje Ørås som styreleder.  
 

13.2 Valg av nestleder: 
Valgkomiteen foreslo at Berit Marie Nilsen fortsetter som nestleder.  

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Berit Marie Nilsen som nestleder.  
 
              13.3 Valg av Kasserer: 

Valgkomiteen foreslo at Åse Ringsgård fortsetter som kasserer. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Åse Ringsgård som kasserer. 
 
13.4 Valg av sekretær: 

Valgkomiteen foreslo Thomas Andresen som sekretær. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Thomas Andresen som sekretær.  
 



 
13.5 Valg av styremedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo Linus Gottfridson og Ottar Krogh som styremedlemmer. 
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Linus Gottfridson og Ottar Krogh som styremedlemmer. 
 
13.6 Varamedlem: 
Valgkomiteen foreslo Martin Irgens Ronæs som varamedlem. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Martin Irgens Ronæs som varamedlem. 
 
13.7 Styret fra 12/2-2020 består av: 
Styreleder: Terje Ørås 
Nestleder: Berit Marie Nilsen 
Kasserer: Åse Ringsgård 
Sekretær: Thomas Andresen 
Styremedlemmer: Linus Gottfridson og Ottar Krogh 
Varamedlem: Martin Irgens Ronæs 
 
              13.8 Valg av leder i valgkomiteen  

Styret foreslo at Solveig Dramstad fortsetter som leder av valgkomiteen. 
Vedtak: Solveig Dramstad ble enstemmig valgt som leder i valgkomiteen.  
 
13.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen  

Styret foreslo Per Morten Ellingsen og Anne-Lene Andresen som medlemmer i valgkomiteen.  
Vedtak: Per Morten Ellingsen og Anne-Lene Andresen ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.  
 
 
 
[Sted og dato] 
 
 
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
[Navn] [Navn] 
 


