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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Torp IF 2022 
 

Styret viser til innkalling til årsmøte 

Årsmøtet avholdes den 29.mars kl 18 i salen på klubbhuset. Sarpsborgveien 419, 1658 Torp 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne saklisten 

Sak 8:  Behandle Årsberetning fra:  

a) Hovedstyret  

b) Brytegruppa 

c) Håndballgruppa  

d) Fotballgruppa 

e) Barneidretten 

f) Husstyret 

Sak 9:  Behandle Torp IFs regnskap for 2021 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter.   

Sak 11: Vedta budsjett for 2022 for hovedstyret og de ulike gruppene 

Sak 12: Valg 

Sak 13: Gaver og avslutning av møtet 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og vedtak om fullmakt til å fastsette  
- Styrets forslag til budsjett 
- Valgkomiteens innstilling 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Erik Brostrøm kontaktes på 97715201 

Med vennlig hilsen 
styret  
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Vedlegg 1 – SAK 5: Styrets forslag til forretningsorden  
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I TORP IF 

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, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet 

når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

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 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  

3. Behandling av forslag på årsmøtet 

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget 

skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.   

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. 

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å 

benytte skriftlig skjema.  

5. Protokoll 

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 

føre protokoll. 
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5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, 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 hjemmesidene så snart den er godkjent. 
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Vedlegg 2 – SAK 8 : Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 
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ÅRSBERETNING FRA HOVEDSTYRET FOR 2021 

 
Hovedstyret: 
Hovedstyret har i 2021 bestått av: 

Leder:    Erik Brostrøm 

Nestleder/sekretær:  Ole-Jørgen Torp 

Kasserer:   Pål Kristiansen 

Styremedlem:   Thomas Willadsen 

Leder i brytegruppa:  Tom Arnesen 

Leder i fotballgruppa:  Robin Nyberg 

Leder i håndballgruppa:              Helene Selvik  

Fra hus-styret:   Håkon Wernersen  

Leder i damegruppa:  Eva Brostrøm 

Leder i barneidrettsgruppa Kamaldeep Chudasama 

 

 

2021 fortsatte dessverre på samme måte som 2020 med mer restriksjoner på aktivitet og 

begrensinger på grunn av koronapandemien. Dette har påvirket en del av aktiviteten i klubben, 

samt at flere arrangementer har ikke latt seg gjennomføre også i år. Økonomien er god i hele 

klubben fordi vi har fått kompensert bortfall av inntekter på grunn av pandemien.  

 

Medlemmer - møter - økonomi 
Torp IF har ca. 600 medlemmer, hvorav over 300 er under 18 år.  

Det har i perioden fra forrige årsmøte blitt avholdt 6 hovedstyremøter. Klubben har vært representert 

på møter og seminarer som Fredrikstad Idrettsråd har arrangert. Det var i 2020 gjort store 

oppgraderinger på garderobene på klubbhuset. I 2021 er det ikke utført store utbedringsprosjekter, 

men løpende vedlikehold er gjennomført. En plan for utbedring av nye toaletter i forbindelse med 

salen er laget. 

 

Eksisterende anlegg 
Både kunstgresset og treningshaller har fungert bra i 2021. Det god kapasitet både på banen og i 

hallen. Det er bygget et eget utbygg til hallen for oppbevaring av reserve brytematter  

 

Nytt nærmiljøanlegg 
Torp IF i samarbeid med Torp LSU søkt og fått tildelt spillemidler til parkouranlegget på 400 000. 

Det er også søkt om spillemidler til sandvolley/håndballenbanen og pentaqanlegget. Det er også 

innvilget 400 000 i støtte fra Sparebank1 Østfold og Vestfold. Det jobbes nå detaljprosjektering og 

videre finansiering av prosjektet i arbeidsgruppe sammen med Torp LSU.  

 

Aktivitet 
Hovedstyret er svært fornøyde med det gode arbeidet som utføres i alle gruppene i Torp IF. Vi 

registrerer stor glede, iver og kreativitet blant de aktive, ledere og trenere, også i 2021 hvor vi fortsatt 

har hatt en vanskelig koronatid. De sportslige resultater og andre aktiviteter, vil framgå av gruppenes 

årsrapporter. 

Hovedstyret vil takke alle tillitsvalgte og trenere for den jobben de har gjort, og gjør, for klubben, selv 

i en vanskelig periode. Vi vil rette en spesiell takk til lederne i gruppene for den innsatsen de gjør for 

sin gruppe, men også for samarbeid de skaper mellom gruppene i klubben. 

 

Torp IF som organisasjon 
Visjonen for klubben er: Torp IF for trening, trivsel og tilhørighet.  
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Aktiviteten i Torp IF skal preges av respekt og likeverd. Alle skal trives og føle glede ved å delta. 

Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet og tilhørighet. Alle i Torp IF skal 

ha klare og gode holdninger til temaer som mobbing, diskriminering, rasisme, rusmidler, doping, 

trakassering og bekjempelse av seksuelle overgrep. Vi skal fortsette jevnlig jobbe med disse temaene, 

og vise gode holdninger og god praksis på disse feltene. Det er på denne måten vi skaper trygghet, 

trivsel og tilhørighet, som igjen er grunnlaget for god sportslig utvikling.  Hovedstyret håper at det 

positive arbeidet i klubben vil fortsette i 2022 

 
Torp IF, mai 2022 

 

Hovedstyret i Torp IF 

 

…………………….,,       …………………………            …………………………. 

Erik Brostrøm     Ole-Jørgen Torp                  Pål Kristiansen  

Leder      Nestleder/sekretær     Kasserer 

 

………………………  ….……………………      ………………………          

………………………... 

Thomas Willadsen         Tom Arnesen     Robin Nyberg   Helene Selvik 

Styremedlem  Leder brytegruppa         Leder fotballgruppa  Leder håndballgruppa

   

………………………       ………………………             …………………………. 

Håkon Wernersen    Eva Brostrøm   Kamaldeep Chudasama         

Leder hus-styret    Leder damegruppa   Leder barneidrett 
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Torp IF 

 
Årsberetning brytegruppa 2021. 

 

 Brytestyret sesongen 2021 

Formann: Tom Arnesen 

Nestleder: Bjørge Iversen 

Sekretær: Wibeke Adriansen 

Kasserer: Ole Johnny Solberg 

Styremedlem: Allan Wernersen 

Styremedlem: David Fredheim 

 

 

Sesongen 2021  

Det ble en ny sesong uten stevnedeltagelse pga Covid 19. Rekruttering har også vist seg 

vanskelig. 

Nå har vi hatt bryteskole i 2 år, foreløpig har det blitt flyttet 2 barn opp i gruppen over, vi 

håper fortsatt at dette vil være nøkkelen for fremtidig rekruttering. Robin Martinsen har 

treneransvaret, noe vi er veldig fornøyde med. 

Den eldste gruppa har lite frafall, men vi vil gjerne ha noen flere barn/ungdom på trening. 

Totalt er vi ca 20 barn/ungdom til sammen. 

Vi fikk avholdt sommeravslutning med grill og premiering av de barna som var best på 

oppmøte, disiplin og mest fremgang. En fin kveld der vi fikk fine tilbakemeldinger. 

 

Mange treninger ble avlyst for barna i løpet av sesongen. 

Juleavslutning med klubbmesterskap måtte avlyses. 

Trening for ungdom/voksne har ikke vært avholdt siden mars 2020, jobbes nå for å få i gang 

treningen før årsmøte avholdes. 

Covid19 ødela mye for aktiviteten og det sosiale. 

 

 

Trenere: Gøran Nilsen, Tobias Arnesen, Robin Martinsen, David Fredheim, Bjørge Iversen 

og Finn Erik Adriansen. 

De gjør alle en fantastisk jobb og vi håper de blir med oss i mange år fremover. 

 

 

Dommer: Gøran Nilsen har tittelen Nasjonal Kategori 1 innen vanlig bryting, han har nå fått 

den gledelige beskjeden om at han fremover får dømme world series i beach wrestling som 

sannsynligvis blir en fremtidig OL gren.  

 

    

Møtevirksomhet: det har vært avholdt 4 styremøter i løpet av      

året. 

 

 

Dugnader: Vi hadde trening/oppvisning med våre utøvere som bidro under barnas kultur og 

aktivitetsdag, der alle barn fikk prøve vår idrett. Fruktskjæring under eat move sleep cup. 

Varetelling for Coop Extra. Satt opp en bod i enden av brytehallen for oppbevaring av matter, 

det mangler noe før den er helt ferdig. 
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Representasjon:  

 

Gøran sitter i dommerkomiteen og valgkomiteen i Østfold brytekrets, han dømte NM senior 

og deltok på kick off for dommerne. 

Tom Arnesen sitter i styret i Østfold brytekrets. 

  

Til slutt må vi gi en ekstra takk til trenerne og alle andre som bidrar til at vi får denne  

gruppen til å fungere.  

 

Alle har gjort en fantastisk innsats! 

  

 

Styret. 
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Årsrapport Torp If – Håndballgruppa 2021 
 

Styret har i 2021 bestått av  
Helene Selvik - leder  

Thomas Heieren Hansen (sluttet vår) 

Berit Skaanes- Granholt (sluttet vår) 

Ruth Unni Liahagen Karstensen 

Jannike Hansen 

Stine Gausemel Løvoll 

Nina Andersen 

Håvard Karlsen 

Rahma Nuur 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter, 3 av disse digitalt og 2 fysisk.  

 

Andre verv og oppgaver 
Dommeransvarlig: Vjosa Kallaba 

Sportslig leder og trenerkoordinator: Andre Jauert 

Dugnadsansvarlig: Monica Nøkleby 

Regnskapsansvarlig: Giedre Kazlauskaite 

 

Trenere og lagledere 
Det har vært avholdt ett trener og lagledermøte.  

Det har i 2021 vært involvert mange i stor frivillig innsats både som trenere og lagledere for 

håndballen.  

Damelaget hadde i 2021 trenerressurs som ble godgjort med honorar for oppgaven og fra 

høsten 2021 kom ny trener på plass – Gro Engsmyr.  

Antall lag   
Torp If håndball har fortsatt sin økning av spillere, tross pandemien. Det har også kommet til 

et nytt lag i årsklassen 2015 med totalt 24 spillere.  

 Det var ved utgangen av 2021 jentelag i alle årsklasser fra 2005 -2013, et guttelag (2010), 

samt at gruppa har et seniorlag. Flere av aldersgruppene som var med i kortbaneserier og 

andre serier stilte med flere lag.   J 13 og 14 har også vært med i temaserien. 

8 år 1 lag 

10 år  2 lag  

11 år 3 lag  

12 år 1 lag  

13 år  2 lag  

14 år  2 lag  

15 år  1 lag  

16 år 1 lag 

Senior  1 lag  
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Aktiviteter 
Håndballsesongen ble for Torp If håndball i 2021 ble også preget av pandemien, og 

regionserien på våren ble etter hvert avlyst. Det samme ble Fredrikstadcup som mange av 

spillerne hadde gledet seg til. Seniorlaget har vært forhindret i å både trene og spille store 

deler av året. Serien startet opp igjen på høsten, og det ble en del fine kamper, før alt igjen 

ble avlyst. Men klubben rakk å arrangere en intern cup i desember – Nissecup – der alt fra 

senior til 8-åringene deltok.  Dette var til stor glede for alle – med full tribune.  

Dugnader 
Torp håndball fikk ikke gjennomført sin årlige dugnad på Fredrikstad cup da denne var 

avlyst. Hvert enkelt lag har hatt små dugnader, blant annet lotteri på Spond.  Monica 

Nøkleby har jobbet veldig bra som dugnadsansvarlig. Noen lag opplever utfordringer med å 

få foreldre til å stille, og det jobbes med god informasjon ut for å engasjere flere.  

Treningssteder 
Torp håndball trente i 2021 i Borgehallen, på Borge ungdomsskole og på Torp barneskole. 

Antall timer tildelt av kommunen til lagene var heller ikke i 2021 bra, og de har ikke klart å 

innfri de 17,5 timene i stor idrettshall som klubben har krav på. Det ble forsøkt med en dialog 

med kommunen, men dette har ikke gitt resultater. Det er tydelig at kommunen ikke har nok 

idrettshaller.  

Dommerutvikling 
Vjosa Kallaba som var dommerkontakt i 2021 jobbet med dommerutvikling blant de eldre 

jentene og dette har ført til at en har flere faste dommere som kan hjelpe til på minirunder og 

kortbaneserie. Vjosa gjør en flott jobb, som klubben er helt avhengig av.  

Økonomi 
Det har ikke vært mulighet for å drive dugnad for Torp Håndball IF i 2021 grunnet 

pandemien Samtidig har koronastøtte til idretten vært hjulpet.  Med mindre aktivitet enn 

tidligere og dermed reduserte utgifter gjør dette at økonomien er i balanse. Håndballen ser 

at de har mange som trenger støtte økonomisk for å kunne delta, og forsøker å holde en god 

dialog med foreldre og spillere rundt dette slik at flest mulig kan være med.  

 

På vegne av styret i Torp If Håndball  

Helene Selvik 

Begby 18.mars 2022 
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Årsrapport 2021 

 

 

 

 

Fotballgruppa 

Torp IF 
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Fotballstyrets oppsummering 
 

 

Fotballåret 2021 startet hvor 

2020 slapp – med Covid-19-

pandemien. På grunn av høyt 

lokalt smittetrykk og de sosiale 

begrensningene som ble innført i 

Fredrikstad kommune, bestemte 

fotballstyret i samråd med våre 

naboklubber Selbak og Begby, å 

utsette oppstart av all organisert 

aktivitet i fotballgruppa i store 

deler av januar.  

I februar var vi i endelig i gang som «normalt» med smittevern og «meter’n» i bakhodet. Vi 

fikk avviklet seriespill for alle våre påmeldte lag. Noen av lagene fikk bare en halv sesong, 

hvor de møtte hvert motstanderlag kun én gang. Juniorlaget måtte vi dessverre trekke, da vi 

ikke hadde nok spillere, dette er selvsagt veldig synd for klubben og ikke noe vi ønsket.  

Klubbens A-lag fikk endelig spille kamper igjen, etter at forrige sesong ble spolert. Laget 

ledet lenge 6.divisjon og hadde opprykk i sikte helt inn, men 2-3 tap i seriefinalen gjorde at 

det ble hverken direkte opprykk eller kvalifiseringsplass. Ved uavgjort i denne kampen ville 

det faktisk blitt direkte opprykk til 5.divisjon for klubben. Ettersom 2020-sesongen ikke ble 

noe av var det først denne sesongen Terje Jonassen fikk ledet laget i tellende kamper etter 

sin tilbakekomst som trener for vårt A-lag. Med seg hadde han Kenth Børressen og Roger 

Thorvaldsen som assistenter.  

 

21. juni debuterte vi som arrangør av 

TINE Fotballskole. Over 50 jenter og 

gutter var til stede på Sportsplassen og 

viste stor fotballglede. 

 

 

 



13 
 

                                

Dugnadsinnsatsen fra foreldre og frivillige er helt essensielt for å drive fotballgruppa og for 

at vi kan arrangere EMS-cupen. Vi er heldige og utrolig takknemlige over at vi har så mange 

flinke foreldre som gledelig stiller opp og bidrar både på dugnader og rundt lagene våre som 

trenere og tillitsvalgte. Denne innsatsen er ekstremt viktig og noe som settes pris på av 

styret og resten av klubben. 

Styret i fotballgruppa har bestått av 9 personer. I tillegg til Robin Nyberg som ny leder, har 

Ole-Jørgen Torp hatt en glidende overgang ut av ledervervet, samt hatt ansvar for 

klubbutvikling og eatmovesleep. Jørgen Brostrøm har vært nestleder og sekretær. Atle 

Jansson, ungdomsleder, Monica Knudsen har hatt ansvar for eatmovesleep og kioskdrift, 

Odd Arne Lindstrøm ansvar for klubbutvikling, Thomas Vehler er trenerkoordinator mens 

Marius Borsheim er kasserer og Roy Kristoffersen er ansvarlig for dommere i klubben. I 

løpet av 2021 har vi hatt 8 styremøter, dette har foregått både digitalt og fysisk. 

 

Økonomi: Se vedlagt regnskap 

 

Styret vil takke klubbens øvrige grupper. Fotballgruppa vil dessuten rette en stor takk til 

«seniorgjengen» som gjør en flott innsats for gruppen.  

 

17/03/2022 

 

 

 

Robin Nyberg 

Leder av fotballgruppa 
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Trenere i barne- og ungdomsfotball, Torp IF 2021 

2013-2014  

Trenere: Lars Bjørge Thorsen og Kenneth Engen og Rolf Gunnar Hansson.  

2011-2012 

Trenere: Jøran Edell Martinsen og Bjørn Vidar Wang.  

Lagleder: Ann Mari Edell Martinsen.  

2010 Trenere:  

Thomas Vehler og Marius Borsheim.  

2009 Trenere: 

Ole Herman Andreassen, Kristoffer Gundersen og Audun Paulsen.  

2008 Trenere:  

Trond Syversen, Trond Michelsen og Morten Brostrøm.  

2005-2006-2007  

Trenere: Regin Wernersen, Odd Arne Lindstrøm og Christopher Hansen. 

Junior: 

Trenere: Jon Arnesen og Glenn Helminsen. 

SENIOR:  

Trener: Terje Jonassen, assistent trenere: Kenth Arne Børresen og Roger Thorvaldsen. 
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Tillitsvalgte sesongen 2022 

2015 

Martin Johansen, Thomas Andresen, Håkon Alexander Grøttum 

2014 

Rolf Gunnar Hansson, Jan Erik Bårli og Ann-Mari Edell Martinsen 

2013 

Lars Bjørge Thorsen 

2012: 

Kim Haglund, Katrine Johansen og Sara Beate Kittilsen 

2010/11: 

Thomas Vehler, Marius Borsheim og Bjørn Vidar Wang 

2009 

Audun Paulsen, Ole-Herman Andreassen og Kristoffer Gundersen 

2008 

Trond Michalsen og Morten Brostrøm 

A-lag og B-lag 

Terje Jonassen, Kenth Børresen, Roger Thorvaldsen og Jørgen Brostrøm 

 

Fotballstyret 2022 

Leder: Robin Nyberg 

Nestleder: Jørgen Brostrøm 

Kasserer: Marius Borsheim 

EMS-ansvarlig: Ole-Jørgen Torp, Atle Jansson og Monica Knudsen 

Klubbutvikler og trenerkoordinator: Thomas Vehler 

Dommeransvarlig: Roy Kristoffersen 

Styremedlem: Terje Jonassen 
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Årsrapport Barneidrett 2021 

Korona; 

Fjoråret var noe amputert, men vi har trent så fort det har vært muligheter ift 

lokale/regionale/nasjonale tiltak. Ingen smitteutbrudd på barneidretten eller kjent 

smitteoppsporing. Vi har vært nøye med antall antallet voksne og barn inne i lokalet. Fungert bra. 

Trenerteam; 

Barneidretts koordinator; Kamaldeep Chudasama. 

Trenere; Hanna Torp og Wivian Helene Nygaard (Torpe jenter som går første året på vgs). De har 

snart vært med oss i to år etter først vært med via «Innsats for andre» på u-skolen. Suksess historie 

og flotte trenere som har utviklet seg både som trenere og mennesker. 

Organisering 

Tidspunkt for trening er mandager 1700. Vinterstid har vi trent i brytehallen og ute resten av året på 

Torpebanen. Dette har fungert bra og ikke kollidert med annen aktivitet.  

Målsetninger med barneidretten 

Vi jobber på treningene med at det skal være 

1. Gøy 

2. Ingen kø i aktiviteten 

3. Lære seg reglene i aktiviteten 

4. Trygge barna 

5. Krever at barna følger med og viser respekt og omsorg for hverandre og voksne (vi tar en 

prat med barn og foreldre når dette ikke er godt nok fra den enkelte) 

6. Jeg kjøper inn til noen treninger frukt for å gjøre barna vant til sunt kosthold etter trening 

Aktivitet 

Svært mange barn der vi er mellom 15-20 barn per trening. Stabilitet i gruppen og svært få som har 

gitt seg utenom de som begynner på skolen. Naturlig tilsig av barn og foreldre fra barnehagene på 

Torp. I starten reklamerte jeg på barnehagene, men nå er det jungeltelegrafen som gjør nytten for 

oss. Tilbudet begynner å bli godt kjent på Torp og jeg tror det er fordi vi er godt organiserte, har 

dyktige trenere og gode fasiliteter. Det er også gratis å delta – det tror jeg er viktig. Det er flest 4-5 

åringer nå, men noen barn nede i 3-års alderen og noen rett før skolestart. Vi jobber for at barna kan 

trene uten foreldre til stede og det går med de fleste barn.  

Digital kommunikasjon 

 

Vi har gått fra Facebook til Spond i år. Enklere å administrere. Trenerne våre styrer dette. 
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Veien videre 

Trenerne våre går på første året på vgs og de tar vi en evaluering til sommeren hvordan deres 

hverdager blir på andre året. Prøver å tilrettelegge dag og tid slik at de kan rekke det. Disse to 

trenerne får også noe betalt for å stille opp. Jeg blir med frem til sommeren og tar en evaluering da. 

Vi har nettopp fått 2 Innsats for andre kandidater; Liv Midtvåge og Tilda Øyen Kvikstad (Torpejenter 

som går på u-skolen). De har vært hos oss siden februar og virkelig vært en glede å ha med. De synes 

det er gøy. Mulig de blir med etter sommeren, men det vet vi ikke nå 
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Husstyret 2021-2022 
Dette året har igjen blitt preget av korona med lite åpningstid og lite samlinger ved vårt 

klubbhus. Det har ikke vært store arbeidsoppgaver på huset eller anlegget i året som gikk 

bare nødvendig vedlikehold, men vi vil takke Roy Olavesen for hans innsats med å brøyte 

banen og Finn B for den daglige oppfølging av klubbhuset. 

 

Medlemmer Husstyret;  

Viggo Brostrøm  

Øivind Brostrøm  

Roger Andersen 

Per Arne Arntsen  

Petter Knudsen  

Roy Olavesen  

Finn B Johansen  

Edgar Johansen  

Kai Kvarud 

Jan Davidsen 

Håkon Wernersen Leder 

 

Arbeid det bør ses på 2022;  

• Rep av gjerde  

• Rep av trapp.  

• Pusse grunnmur  

• Gjerdestolpe ved brytehall 

• I 2021 fikk vi tegnet forslag til utbygging av klosetter på vår nåværende veranda, 

dette er en jobb vi bør undersøke mer da lokalet vil bli mer handicap vennlig med ny 

trapp ute for dette. 
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Vedlegg 3 – Sak 9 -Regnskap i revidert stand 
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Vedlegg 4 – Sak 10 Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til 

gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter 
 

 

Det årsmøtet som fastsetter medlemsavgiften i klubben. Denne avgiften skal betales av alle som er 

medlemmer i idrettslaget og kreves inn en gang per år. I tillegg kan det kreves en aktivitetsavgift for 

å være med på organisert aktivitet i regi av de ulike gruppene i idrettslaget. Denne kan variere med 

årskull og gruppenes ulike tilbud. 

 

Forslag til vedtak:  

Medlemsavgift for 2023 holdes på samme nivå som 2022. 250kr for enkelt medlem og 500kr for 

familiemedlemskap. 

Årsmøtet gir fullmakt til gruppestyrene å fastsette treningsavgifter.  
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Vedlegg 5 - Sak 11: Budsjett for 2022 for hovedstyret og de ulike 

gruppene 
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Budsjett fotballgruppa 2022 
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Vedlegg 6 - Sak 12: Valg - - Valgkomiteens innstilling  
 

Hovedstyret: 

Leder: Erik Brostrøm (gjenvalg) 

Nesteleder: Ole-Jørgen Torp (gjenvalg) 

styremedlem/miljøkontakt: Thomas Willadsen (gjenvalg) 

styremedlem/miljøkontakt: Monica Knudsen (ny) 

 

I tillegg består hovedstyret av gruppelederen fra håndball-, fotball- og brytegruppa, samt leder 

av husstyret og leder damegruppa.  

 

Fordeling av oppgaver og ansvar internt i styret avgjøres i styret. Styret jobber med hvordan 

økonomiforvaltingene skal gjennomføres i hele idrettslaget og hvilke funksjoner det er 

nødvendige å ha i styret. Derfor er det ikke foreslått valg en egen kasserer per nå.  

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne kasserer dersom det er behov. Styret gis fullmakt til å 

oppnevne representanter til ulike råd og utvalg som kreves representasjon i krets og forbund. 

 

 

Personer til revisjon av regnskapet 

Øyvind Brostrøm og Finn B. Johansen 

 

 

Fotballgruppa: 

Leder: Robin Nyberg 

Nestleder: Jørgen Brostrøm 

Kasserer: Marius Borsheim 

Styremedlem: Thomas Vehler 

Styremedlem: Roy Kristoffersen 

Styremedlem: Terje Jonassen 

 

Tillitsvalgte rundt de ulike årskull i fotballgruppa: 

2015: Martin Johansen, Thomas Andresen, Håkon Alexander Grøttum 

2014: Rolf Gunnar Hansson, Jan Erik Bårli og Ann-Mari Edell Martinsen 

2013: Lars Bjørge Thorsen 

2012: Kim Haglund, Katrine Johansen og Sara Beate Kittilsen 

2010/11: Thomas Vehler, Marius Borsheim og Bjørn Vidar Wang 

2009: Audun Paulsen, Ole-Herman Andreassen og Kristoffer Gundersen 

2008: Trond Michalsen og Morten Brostrøm 

Senior: Terje Jonassen, Kenth Børresen, Roger Thorvaldsen og Jørgen Brostrøm 

 

Håndballgruppa: 

leder ikke avklart – hovedstyret gis fullmakt til oppnevne leder senere 

Ruth Unni Liahagen Karstensen (ansvar påmeldinger) 
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Jannike Hansen 

Stine Gausemel Løvoll (ansvar kontingent og spond) 

Nina Andersen (sekretær) 

Marie Skjellin Lohrmann 

Rahma Nuur 

Darlen Nygaard 

Stine Skaarberg 

Robert Nybakk 

 

Dommeransvarlig: Vjosa Kallaba 

Sportslig leder og trenerkoordinator: Andre Jauert 

Dugnadsansvarlig: ikke på plass 

Regnskapsansvarlig: Giedre Kazlauskaite 

 

 

Brytegruppa: 

Leder Bjørge Iversen 

Kasserer Ole Johnny Solberg 

Sekretær Wibeke Adriansen 

Styremedlem Allan Wernersen 

Styremedlem Tom Arnesen 

Styremedlem David Fredheim 

Mulig ett nytt styremedlem, forelder fra bryteskolen (kommer senere) 

 

Trenere: Odd Gøran Nilsen, Tobias Arnesen, Robin Martinsen, Bjørge Iversen, David Fredheim og 

Finn Erik Adriansen 

 

Husstyret: 

Håkon Wernersen 

Viggo Brostrøm  

Øivind Brostrøm  

Roger Andersen 

Per A Arntsen  

Petter Knudsen  

Roy Olavesen  

Finn B Johansen  

Edgar Johansen  

Kai Kvarud 

Jan Davidsen 

 

Husstyret vil konstituere seg selv på første møte o 

 

Barneidretten: 

Leder: Kamaldeep Chudasama 

Trenere: Wiwian Nygård og Hanna Torp 
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Forslag fra hovedstyret: 

 

Valgkomité: 

Leder: Wibecke Adriansen (brytegruppa) 

Medlem: Atle Jansson (fotballgruppa)  

Medlem: Hanne Karlsen (håndballgruppa) 


