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Saksliste årsmøte for året 2019    

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forslag til 

forretningsorden 

Forslag til forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med 

unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 
min. andre gang og 2 min. tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 
sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke 
settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de 
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes 
som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og 
vedtak med antall stemmer for og imot. 
 

3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å 

undertegne protokollen, 2 til tellekorps. 

4. Behandle årsmeldingen fra styret, de enkelte gruppene 

og aktive rytter med personlig støtte 

5. Behandle regnskapet for 2019 

6. Fastsette medlemskontingenten 

7. Behandle budsjett for 2020 

8. Organisasjonsplanen 

9. Innkomne saker 

10. Valg 
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4. Årsberetning fra styret, arrangement og utvalg. 

Styrets beretning 

Raufoss og Gjøvik SK er en klubb i fortsatt god utvikling, både sportslig og økonomisk, men 

klubben har i 2018 «mistet» en del medlemmer i forbindelse med rydding i medlemsregisteret 

Rubic. Registeret inneholdt mange navn på medlemslisten som ikke ville fortsette å være medlem. 

 Pr 31.12.2019 har vi 144 betalende medlemmer fordelt slik: 56 enkeltmedlemskap, 26 

familiemedlemskap (86 stk) og 2 støttemedlemmer. Det er en økning på 7 medlemmer fra 2018.  

Totalt antall medlemmer i registeret er 270. 

Det gjenstår fremdeles en del rydding da mange personer ikke gir tilbakemelding på om de vil stå 

registrert eller ikke i RGSK. Alle innmeldinger og utmeldinger kan nå gjøres direkte i MinIdrett 

systemet (mi.nif.no) av medlemmer selv eller ved å gi beskjed til klubben på 

raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com.  

Styret har hatt 3 styremøter i 2019. 

Styret har innarbeidet gode rutiner for aktiviteter og arrangement og har derfor ikke hatt behov for 

mye møtevirksomhet. Salg av klubbklær ordnes av Bioracer og rittene TTTR og Styrkeprøven ble 

gjennomført som planlagt. 

Rent Idrettslag 

RGSK var ett av de første sykkelklubbene i Norge som ble sertifisert som Rent Idrettslag. Vi er re-

sertifisert og tar dette på største alvor. Som en følge av dette har deler av styret og samtlige aktive 

utøvere, trenere, og foreldre som ønsket dekket overnatting tatt programmet Ren Utøver. Vi 

oppfordrer alle medlemmer om å gjennomføre gratis kurset on-line for egen opplæring og 

kompetanseheving vedrørende det å være ren utøver (https://renutover.no). 

 
Representasjon 
Ingen 
 
Dugnad 
Det ble gjennomført dugnadsinnsats ifb TTTR, Styrkeprøven og Åslendet GP.  

 

Arrangement 

 
Trim Tråkk Toten Rundt 
 
TTTR, den 49. utgaven, ble gjennomført med 275 deltakere i elendig vær. Dugnadsinnsatsen på 

alle tre stasjoner (Gjøvik, Lena og Raufoss) var upåklagelig og en stor takk til alle som bidro til at 

arrangementet kom i mål. Påmelding gikk bedre enn forrige år og operatørene hadde en grei jobb 

pga redusert antall deltagere. Kiosk-salget ble ikke som forventet og overskudd på mat ble solgt 

og/eller gitt bort til barnehager og skoler i nærområdet - noe de satte stor pris på! 

Resterende kjøttprodukter er nedfryst for gjenbruk i senere arrangement. 

mailto:raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com
https://renutover.no/
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Styrkeprøven Gjøvik – Oslo 
 
Klubben har avtalen med Den Store Styrkeprøven til og med 2019 på å arrangere start fra Gjøvik 
Gård og vakthold gjennom Gjøvik. Årets arrangement ble gjennomført etter planen takket være en 
flott dugnadsgjeng med stor stå-på-vilje og gjennomføringsevne. RGSK stilte også med ryttere på 
denne distansen som fullførte rittet med stil. 
 
Den Store Styrkeprøven - vakthold 
 
RGSK hadde ansvaret for vakthold på alle rundkjøringer langs traseen fra Mjøsbrua og gjennom 
Gjøvik. Klubben leier inn hjelp fra to andre idrettsklubber i området for å klare å stille med nok 
vakter som kreves. RGSK håndterer kun rundkjøringen ved CC Mart´n selv. Bare den 
rundkjøringen krever mange personer (15 stk) over 24 timer. Vaktholdet ble gjennomført etter 
planen og ritt-ledelsen er godt fornøyd med arbeidet som ble lagt ned. 
 
 
Mjøskross 
 

Ingen gjennomføring i år. 
 
 

Utvalg 

 
 
MTB Barne/ungdomsgruppe  
 
Rundt 20 utøvere deltok på aktivitetene som foregikk på stier rundt Vind Idrettsplass. Deltakere i 
aldere fra 8 til 15 og med store forskjeller på ferdighetsnivå førte til at de ble delt inn i flere grupper 
for å tilpasse aktivitetene. 
 
 
Landeveg junior 
  
Ingen utøvere. 
 
Landeveg Damegruppe 
 
Få deltagere - deltok på fellestrening i landeveg 2. 
 
 
Landeveg 1 
 
Godt oppmøte på fellestreninger, god kvalitet på øktene. 
 
Randsfjorden Rundt ble annonsert som gjennomføring med lave skuldre og fokus på teknikk og 
trygg kjøring. Mange debutanter i rulla som er i god form, men uerfaren med rullekjøring. 
Vi ser at det er stor forskjell på det å bidra i en kjede over 3-4 timer enn det å sykle fellesstart-ritt. 
Vi ser også at forskjellene er store fra de sterkeste til de som er helt ferske. 
 
Testkjøring for LO 2019 endte på Bilitt med en stygg velt. Heldigvis så gikk det bra med de 
involverte, men alle ble nok en smule rystet etter hendelsen inkl de involverte. 
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Testkjøringen ble lagt opp mot rittfart for å finne riktig fart/ kvalitet, det viser seg at dette ble for 
hardt for noen. Det er veldig vanskelig å ligge i forkant av hendelser dersom den enkelte ikke 
klarer å vurdere sin egen kvalitet/ kapasitet. 
 
Etter et "krisemøte" etter hendelsen ble det bestemt at klubben stiller 6-mannslag (6 utvalgte som 
har kjørt mye sammen og er trygg på hverandre og kjenner sin og andres kapasitet) 
God teknisk gjennomføring og ei grei tid tross tunge forhold. 
 
Det viser seg at det å kjøre stor-rulle krever en del av den enkelte, da ikke bare kapasitetsmessig, 
men også tekniske ferdigheter i en gruppe med stor fart. 
Dette lar seg ikke trene på et blunk og det tar tid å bygge gode relasjoner. 
Klubben har dessverre ingen tilbud til (rekruttering, nivå 2) hvorav neste steg hadde vært nivå 1. 
Til det så er spranget vel stort pr.dd 
 
 
Landeveg 2 
 
Gruppen kjørte rolige langturer og oppmøtet varierte fra et par stykker til rundt 10. Veldig 

varierende oppmøte og litt væravhengig mtp gjennomføring. 

 

MTB senior 
 

Aktiviteter foregikk stort sett på stier og grusveier i Gjøvik-området og hadde rundt 15 personer. 

De to viktigste rittene for mange var Trans-Østerdalen (3-dagers ritt) og Birkebeiner-rittet. RGSK 

var klubben med flest deltakere av alle i Trans-Østerdalen med 15 deltakere, ny rekord. 

Resultatene ble også meget gode med flere klasse-vinnere. Utover det bel det kjørt mange MTB-

ritt gjennom hele sesongen av RGSK medlemmer. 

 

Triatlon 

 

Gruppen består av ca 20 personer som hadde svømmetreninger i Gjøvik Fjellhall hver søndag og 

tirsdag frem til sommeren. Høsten stengte Fjellhallen svømmebassenget grunnet reparasjoner så 

alternativt anlegg på Totenbadet og Tranberghallen fungerte fint. Høstens svømmetreninger var 

tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. 

 

Årets største sports-prestasjoner var kvalifisering til VM Kona Hawaii av Morten Røsaasen. Ifølge 

Morten var opplevelsen stor - både sportslig og ellers. Dette gir stor inspirasjon for alle i gruppen.  

 

Mange av gruppens medlemmer gjennomførte flere lokale og internasjonale konkurranser med 

gode resultater - noen med debut på IronMan og andre med personlige rekorder. RGSK var også 

representert med 2 deltagere i VM IronMan 70.3 i Nice, Frankrike. I 2020 tar flere enda et steg opp 

og skal debutere i IronMan/Challenge sirkuset – gruppen ønsker alle lykke til i alle fremtidige 

konkurranser! 
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Oppsummering fra utøvere med støtte 

 

 

 
Martin Røste Omdahl 

Sesongen 2019 kort oppsummert!  

Startet sesongen i år med Andalucía bike race hvor jeg tok mine første UCI poeng og havnet på 

en 30 plass etter 6 etapper. Fikk så tent jevnt og trutt og syklet en del ritt for de større rittene kom! 

EM først hvor etter et steinhardt startfelt kom i mål på 38 plass og 9 beste norske. Så kom 

Grenserittet hvor jeg hang med tetgruppen inn og havnet på 10 plass. Så sto NM for tur hvor jeg 

kom inn til 5 plass etter et veldig hardt og langt ritt i gjørma! Så kom prestisjefulle birken hvor jeg 

hang med andre gruppa og var med i kampen om 6 plassen og endte på en 12 plass! Avsluttet så 

terreng sesongen med lygna opp hvor jeg stakk av med seieren! Kort oppsummert veldig fornøyd 

med årets sesong og ekstra gira på neste sesong! 

 

Vidar Mehl 

Sykkelsesongen 2019 

2019 har vært et år som har gått opp og ned. Enten veldig bra eller veldig dårlig. 

Høydepunktene har vært flere. Vil trekke frem det å vinne Grenserittet for tredje året på rad som 

ett av de største høydepunktene, samt det å ta andre på rad på Nordsjørittet som er en del av 

Norgescupen maraton.  

Hovedmålet for sesongen var å vinne NC sammenlagt. Nærmere det målet går det vel knapt å 

komme. Ble 2 plass sammenlagt i år som i fjor og faktisk for tredje gang totalt. I år bare 20 poeng 

fra seier. Når jeg totalt hadde nesten 2000 poeng så sier det hvor nærme jeg var.  

EM maraton på Furusjøen var også ett av målene i år. Gjøre så godt man kan. Dessverre så slet 

jeg med kroppen i denne perioden og presterte ikke det jeg vet jeg har inne. Slet med det som 

trolig var en bihulebetennelse i ca 1 måned. Det resulterte i 33 plass i EM og 6 beste nordmann. 

Samme periode gikk også Trans Østerdal som nytt av året var en del av Norgescupen. Her gikk 

det jamnt under pari og i bunn og grunn her jeg i år mistet seieren i cupen totalt.  

Kjørte i vår et par ritt i utlandet.  

Et landeveisritt på Mallorca med blant annet flere proffer på start. Første ritt for året resulterte i en 

oppsiktsvekkende seier! 

Senere var jeg i Spania og kjørte Andalucia bike race. Etapperitt på MTB. Utrolig moro og lærerikt 

å være med på. Endte opp med 19 plass sammenlagt og fikk med meg litt UCI poeng.  

Kan også nevnes at jeg vant NM i zwift i vinter for de som vet hva det er.  

Oppsummering av høydepunktene for 2019: 

-        1 Plass NC maraton Nordsjørittet 

-        1 Plass Grenserittet 

-        2 Plass NC Maraton Å i Heiane 

-        2 Plass NC maraton sammenlagt 

-        1 Plass Farrisrunden 
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-        1 Plass Challenge de Primavera Trofeu Miquel Mas (mallorca landevei) 

-        1 Plass Skiptvet rittet 

-        2 Plass Sjusjørittet 

-        2 Plass Rojan MTB 

-        2 Plass Brabil MTB loppet i Gøteborg 

-        2 Plass Terningenrittet 

-        3 Plass Elgrittet 

-        4 Plass Helterittet NC maraton 

-        10 plass Birken totalt , 2 plass M30 

-    Norgesmester Zwift 

 

Roar Sollie 

 

I 2019 har fokuset vært mer på terrengsykkel og Styrkeprøven Oslo-Mysen i april ble eneste 

landeveisritt for meg. Mine hovedmål var som sagt før sesongen pallen i EM Furusjøen rundt og 

NM trøya i master m35-39, noe jeg lyktes med. 

Føler vi aktive i klubben på terrengsykkel har pushet hverandre enormt og løfter hverandre 

sammen. Ser på økter, tall og strava-segmenter at vi har forbedret oss bra i år også, og ser veldig 

positivt på videre satsning. 

Noen resultater fra 2019: 

- Strykeprøven Oslo-Mysen 5.plass totalt 

- Terningenrittet 4.plass elite 

- NC Trans Østerdalen 3-dagers 14.plass sammenlagt i elite 

- Trysil-Knut rittet 3.plass totalt 

- EM Furusjøen rundt 2.plass M35-39 

- Offroad Valdres solo 1.plass 

- Grenserittet 19.plass elite 

- NM Stomperrudrittet 1.plass M35-39 

- Birkebeinerrittet 3.plass M35-39 

Dessverre lite deltagelse i norgescup for min del i år, da disse rittene krevde mye reising og 

overnatting. 
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Odd Erlend Hansen Berg 

 

2019 

- 7.plass  Dalsland XC    

- 5. plass   Å i Heiane NC maraton 

- 13. plass   Terrengsykkelrittet 

- 2. plass   Finnskogkureren 

- 14. plass   NC rundbane Lillehammer 

- 15. plass   Nordsjørittet NC maraton 

- 7. plass   Trans Østerdalen NC maraton 

- 39. plass   EM maraton  

- 7. plass   Sjusjørittet 

- 13. plass   Grenserittet  

- 8. plass   Helterittet 

- 8. plass   NM Stomperud  

- 8. plass  Rundbane Dalatråkken   

- 8. plass   Dalatråkken kortbane 

- 3. plass   Ultrabirken 

 

 

Tobias Ugland 

 

Sesong   Tobias Ugland 2019 Raufoss og Gjøvik SK Plassering 

              Totalt Klasse 

Dato Dag Navn Sted Ritt type Distanse Type Ritt   M 17-19  

07.apr søn Stjernetråkket Fredrikstad Felles start  125 km Aktiv ritt 38  x 

12.mai søn Follo rittet Ski Felles start  75 km Tur ritt 10 1 

25.mai lør Randsfjorden rundt Brandbu Felles start  152 km Tur ritt 15 6 

28.mai tir Steingårds tempon  Hurdal  Tempo  10 km Aktiv ritt 8 1 

01.jun lør Chrono des Rojan 2019  Hadeland Tempo 24 km Aktiv ritt 13 2 

11.jun tir Sport 1 Mila Nittedal Tempo 10 km Aktiv ritt 15 x 

16.jun søn Norgescup 2 , Gylne gutuer Ottestad Felles start 156 km NC 66 x 

27.jun tor Rojan Rundtfart etappe 1 Hadeland 
Tempo, 

bakke 3,5 km Aktiv ritt 13 1 

28.jun fre Rojan Rundtfart etappe 2 Hadeland Felles start 65 km Aktiv ritt 11 1 

29.jun lør Rojan Rundtfart etappe 3 Hadeland Felles start 45 km Aktiv ritt 3 1 

04.jul tor NC 3 Tour Te Fjells etappe 1 

Hallingdal, 

Valdres 
Tempo, 

bakke 5 km NC 86 x 
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05.jul fre NC 3 Tour Te Fjells etappe 2 

Hallingdal, 

Valdres Felles start 142 km NC 73 x 

06.jul lør NC 3 Tour Te Fjells etappe 3 

Hallingdal, 

Valdres Felles start 134 km NC 62 x 

07.jul søn NC 3 Tour Te Fjells etappe 4 

Hallingdal, 

Valdres Felles start 132 km NC 61 x 

11.aug søn Øyern Rundt Rælingen Fellestart 123 km Tur ritt 27 2 

23.aug fre 

Ronde van Vestkanten etappe 

1 Sylling, Lier Temp , bakke  8,5 km Aktiv ritt 55 x 

24.aug lør 

Ronde van Vestkanten etappe 

2 Sylling, Lier Felles start 119 km Aktiv ritt 65 x 

25.aug søn 

Ronde van Vestkanten etappe 

3 Sylling, Lier Felles start 120 km Aktiv ritt 44 x 

01.sep lør NM U23 Skiptvet Felles start 140 km NM U23 65 x 

22.sep søn Femsjøen Rundt Halden Felles start 101 km Tur ritt 11 1 
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5. Regnskap 
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1249 Tilhenger

1530 Opptjente ikke fakturerte inntekter

1900 Kontanter

1920 Driftskonto

1930 Sparekonto

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld

2990 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019 
 
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler

6 000,00 -3 000,00 3 000,00

 

Omløpsmidler

391,00 -391,00 0,00

7 066,00 -346,00 6 720,00

494 187,68 -397 731,52 96 456,16

592 410,97 306 435,04 898 846,01

1 094 055,65 -92 033,48 1 002 022,17

 

SUM EIENDELER 1 100 055,65 -95 033,48 1 005 022,17

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

-1 051 264,87 86 641,95 -964 622,92

 

Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -1 051 264,87 86 641,95 -964 622,92

Gjeld

 

 

Kortsiktig gjeld

-411,00 -5 988,25 -6 399,25

-48 379,78 14 379,78 -34 000,00

-48 790,78 8 391,53 -40 399,25

 

Sum gjeld -48 790,78 8 391,53 -40 399,25

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 100 055,65 95 033,48 -1 005 022,17

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
RAUFOSS OG GJØVIK SYKKELKLUBB 

983358055

Utskrevet av Thomas Hovda 27.05.2020 15:21:23 Visma eAccounting

Side 1 av 1
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6. Medlemskontingenten 2020 

Det foreslås å holde kontingenten uendret for aktive enkeltmedlemmer kr. 500,- og for 

familiemedlemskapet kr 700,-. Videre foreslås det støttemedlemskap/passivt medlemskap 

pålydende kr 200,-. 

Treningsavgift for triatlon-gruppen: styret innstiller at gruppen selv bestemmer avgiften ut ifra 

ønsket aktivitet/deltakelse. Gjeldende satser pr år er for 2019: senior 1200,-, junior (under 20) 

600,- og student 700,-. 

  



19 
 

 

  
7. Budsjett

Regnskap Budsjett

Inntekter 2019 2020

3120 Sponsorinntekter 83 400,00         83 000,00       

3250 Egne arrangement 70 998,00         -                   

3400 Tilskudd/refusjon 79 251,00         80 000,00       

3440 Grasrotandelen 25 189,00         30 000,00       

3800 Gevinst salg av bil 19 862,00         -                   

3920 Medlemskontingenter 80 322,00         60 000,00       

3940 Egenandel Birkenbuss 6 400,00           -                   

SUM INNTEKTER 365 422,00       253 000,00     

Utgifter

4300 Innkjøp varer for videresalg -6786,00 -                   

5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling -32000,00 -34 000,00     

6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -3000,00 -                   

6300 Leie lokaler -37414,00 -30 000,00     

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 0,00 -                   

6410 Leie postboks -1185,00 -1 200,00        

6420 Leie datasystemer(tidtaging) -275,00 -25 000,00     

6440 Leie transportmidler -13680,00 -                   

6450 Leie dugnadshjelp -21450,00 -                   

6540 Inventar -5887,00 -                   

6545 Kjøp datautstyr -10625,00 -                   

6550 Driftsmaterialer -2645,00 -                   

6560 Rekvisita 0,00 -                   

6570 Treningsklær -99178,00 -                   

6580 Idrettsutstyr -33357,00 -2 000,00        

6810 Datakostnad -20864,00 -20 000,00     

6820 Trykksaker -5447,00 -                   

6860 Møte kurs -6200,00 -                   

6940 Porto 0,00 -                   

7000 Drivstoff -935,00 -                   

7020 Vedlikehold transportmidler 298,00 -                   

7040 Forsikring og avgifter -1141,00 -                   

7100 Bilgodtgjørelse -3700,00 -                   

7140 Refusjon påmeldingsavgift aktive -32323,00 -5 000,00        

7141 Refusjon overnatting aktive -13805,00 -2 000,00        

7142 Refusjon overnatting ledsager -600,00 -                   

7143 Stipend/ekstra støtte -55000,00 -60 000,00     

7144 Reiseregning kommissær 0,00 -                   

7145 Klær aktive 0,00 -2 000,00        

7162 Bespisning -8227,00 -2 000,00        

7320 Reklamekostnader -399,00 -                   

7395 Øreavrunding 0,00 -                   

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget -6250,00 -6 000,00        

7415 Påmeldinger -17640,00 -                   

7430 Gaver/premier -3,00 -                   
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8. Organisasjonsplan  

 

Styrets sammensetning i 2019 

 
Leder:     Tom Gullberg    
Nestleder:    Gunn Steen Schnell     
Kasserer:    Thomas Hovda 
Sekretær:    Roar Sollie    
Styremedlem:   Vidar Mehl  
Styremedlem/Sportslig leder  Morten Korslund     
Styremedlem (ung):   Karoline Røste Omdahl   
Styremedlem:    Heidi Soløy Svingen    
Varamedlem:    Knut Norland  
     
Valgkomite:    Christer Svingen og Solveig Skottene 
Revisor:     Johannes Skaug 
 
 

Øvrige gruppekontakter 2019 

 

MTB Barnegruppe:   Stian Flesvik 

MTB JR:    - 

MTB Master:    Thomas Hovda    

Landeveg Yngres:   Wegar Løkken 

Landeveg Master 1    Morten Schnell 

Landeveg Master 2   Morten Korslund 

Landeveg Damer   Brit Einseth 

Triatlon    Jan Olav Endrerud, Brit Einseth og Tom Gullberg 

Web ansvarlig/klubbtøy:  Roar Sollie 

Medlems- og lisensansvarlig Tom Gullberg 

 

For 2020 sesongen trenger vi gruppekontakter for: 

- Landeveg Yngres (hvis aktuelt) 

- Landeveg Master 2 

- Landeveg Damer 

- MTB Jr. (hvis aktuelt)  
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9. Innkomne saker 

 

9.1 Styrehonorarer  

Styret mener det er viktig å belønne styreverv og den innsatsen som kreves for å ivareta 

RGSK klubben på best mulig måte. Styret innstiller på følgende honorarer fra 2020: 

   Styreleder: uforandret på kr 10 000,- pr år 

   Kasserer: uforandret på kr 8 000,- pr år 

Styreverv (unntatt vara): uforandret – får klubb-tøy til en verdi av kr 2 000,- pr 

år (forutsetter deltagelse på minst halvparten av styremøtene i løpet av året) 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir tilslutning til foreslåtte honorarer fra og med 

årsmøtet i 2020 (ved neste styrevalg). 
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10. Valg 

Valgkomiteen legger frem følgende innstilling. 

    Nåværende   Nytt valg 2020 

Styret 

Leder    Tom Gullberg  På nyvalg 

Nestleder    Gunn Steen Schnell  Ikke på valg 

Kasserer   Thomas Hovda  Beate Paulsrud 

Sekretær   Roar Sollie   På nyvalg 

Sportslig leder  Morten Korslund  Odd Erlend Hansen Berg 

Styremedlem   Vidar Mehl   Ikke på valg 

Styremedlem  (under 26) Karoline Røste Omdahl Ikke på valg 

Styremedlem   Heidi Soløy Svingen Ove Kåseth 

Varamedlem   Knut Norland   Ikke på valg 

 

Valgkomite   

Leder    Christer Svingen  På nyvalg 

    Solveig Skottene  Åpen 

 

Kontrollkomite 

Leder    Johannes Skaug  Ikke på valg 

Medlem   Morten Korslund  På nyvalg 

Varamedlem   Thomas Hovda  På nyvalg 

 

 

Representanter til Ting og andre møter 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter der klubben har representasjonsrett. 

 

    

For Valgkomiteen  

 

Christer Svingen  Solveig Skottene 

 

 

 


