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Referat årsmøte – IF Frøy 

Mandag 15. februar 2021 kl. 18:30 

Teams møte 

 

Det er 47 stemmeberettigede til stede (digitalt). 

 

Leder Morten Winsnes ønsker velkommen til Årsmøte.  

Møtet starter med et minutt stillhet til minne om Ørnulf Pedersen som gikk bort 20 desember 

2020. 

 

1 - Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokoll. 

Morten Winsnes foreslår Jo Wangen som ordstyrer og dirigent, Morten Forland som referent, 

Morten Riis Andersen og Steinar Rød Nilsen til å undertegne protokoll. Tellekorps er Lene 

Østberg og Pål Olsen. 

Vedtak: 

Det er ingen innvendinger mot innkallingen av årsmøte, som dermed er lovlig satt. Dirigent, 

referent og foreslåtte personer til å undertegne protokoll blir valgt, forslag til 

forretningsorden godtatt, og møte kan starte. 

 

2 - Årsberetning fra styre og komiteer. 

Styrets beretning gjennomgås av Morten Winsnes.  

De ulike beretningene oppsummeres så av gruppelederne. 

Vedtak: 

Et samlet årsmøte godkjenner og vedtar alle årsberetninger. 

 

3 – Regnskap, kontrollkomiteens beretning. 

Regnskapsfører Anders Røynås gjennomgår hovedpunkter for regnskapet for 2020.  



 

 

Intern 

Korona situasjonen har gjort at det har vært mindre aktivitet og dermed mindre utgifter enn 

normalt.  

Det har også vært støtteordninger fra myndighetene for tapte inntekter.  

Pål Olsen gir en kort rapport fra kontrollkomiteens beretning.  

Vedtak: 

Et samlet årsmøte godkjenner regnskap for 2020 og kontrollkomiteens beretning om denne. 

 

4 - Innkomne forslag. 

Medlem av Triatlon forbundet: 

Styret foreslår at IF Frøy melder seg inn i Norges Triatlonforbund. Bakgrunnen er ønske fra 

flere medlemmer om å kunne representere klubben i triatlonkonkurranser. Medlemskap i 

forbundet koster 1000 kroner i året. 

Vedtak: 

 IF Frøy søker om opptak i Norges Triatlonforbund.  

 

5 - Fastsette kontingent. 

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2022 Det betyr følgende satser neste år: 

Voksne: 850,- 

Parasykling: 250,- 

Familie: 1500,- 

Ungdom (til og med året de fyller 16 år:) 450,- 

Barn (til og med året de fyller 9 år) 150,- 

Støttemedlemskap: 250,- 

Vedtak: 

Et samlet årsmøte vedtar kontingenten slik det er forslått av styret. 

 

6 - Vedta budsjett. 

Morten Winsnes gjennomgår budsjett, inntekter og utgifter. 

 

-Kommentar fra Terje Hullstein på at det er satt opp et budsjett med underskudd.  

Jørn Michalsen forklarer at dette er et engangstilfelle knyttet opp mot den spesielle 

situasjonen som har vært i 2020. Lavt aktivitetsnivå og et godt økonomisk resultat i fjor gjør 

at styret ønsker økt aktivitet i 2021.   

Vedtak: 
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Et samlet årsmøte vedtar budsjett for 2021. 

7 - Valg. 

Jan Sølve Borlaug fra valgkomiteen redegjør for komiteens arbeid og presenterer forslag til 

nytt styre for IF Frøy. 

 

Styre: 

 

Leder: Morten Winsnes (gjenvalg) 

Nestleder: Morten Forland (gjenvalg, ny posisjon) 

Sekretær: Anne-Mette Klokkerud (ny) 

Leder landeveiskomite: Espen Hillmann (gjenvalg) 

Leder terrengkomite: Petter Tiltnes (ny) 

Leder rekrutteringskomite: Henriette Elvrum Handal (gjenvalg) 

Leder ritt- og arrangementskomiteen: Jørn Michalsen (gjenvalg) 

Materialforvalter: Øyvind Øen Danielsen (gjenvalg) 

Varamedlem: Petter Farstadvoll (gjenvalg) 

Varamedlem: Maya Christensen (gjenvalg) 

 

Kontrollkomite: 

Pål G. Olsen (gjenvalg) 

Arne Hanssen (ny) 

 

Valgkomite (foreslått av styret): 

Jan Sølve Borlaug 

Elisabeth Longva Berger 

Lorentz Tanner 

 

Valgkomiteen har i 2021 bestått av: 

Jan Sølve Borlaug 

Jonas Nermoen 

Lorentz Tanner 
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-Kommentar fra Terje Hullstein på at styret mangler vervet som kasserer. Morten Winsnes 

forklarer bakgrunnen for at klubben benytter en regnskapsfører.  

-Forslag fra Arne Hanssen: Styret skal kunne utvide kontrollkomiteen med et kvinnelig 

medlem. 

Vedtak: 

Et samlet årsmøte vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i IF Frøy for 2021. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd IF Frøy har representasjonsrett. 

 

Vedtak: 

Et samlet årsmøte godkjenner innstillingen til forslag om Valgkomite. 

 

Vedtak: 

Et samlet årsmøte gir styret i IF Frøy fullmakt til å utnevne et kvinnelig medlem til 

kontrollkomiteen. 

 

8. Tildeling av hedersbevisninger. 

Grunnet digitalt møte så utsettes dette punktet til en senere anledning.  

Det kom forslag om at utdeling kan skje på planlagt arrangement ‘Kick-off sesongen 2021’ 

rundt påsketider. 

 

 

 

 

Oslo, 15.02.2021 

 

 

Morten Riis Andersen (sign)    Morten Forland (sign)           Steinar Rød Nilsen(sign)       


