
 

 

Årsmøte for 2020 i Nanset Idrettsforening 

Mandag 15. mars 2021 – kl. 19.00 

 

   

 

 

 

Dagsorden:  

 

1.     Åpning–godkjenning innkalling/saksliste 



2. Valg av møtedirigent, sekretær og 2 personer til å 
undertegne årsmøteprotokollen. Godkjenne medlemskap til 
frammøtte deltakere  

3.  Årsberetning 2020 

4.     Revidert regnskap 2020 
a. Godkjenning av konsolidert regnskap for Nanset 

Idrettsforening inkl. hovedforeningen og gruppene. 
5.     Organisasjonsplan 
6.   Innkomne forslag 

a. Ingen forslag er mottatt 
7. Kontingent 2021 

a. Medlemskontingenter og gruppekontingenter 
8. Godkjenne budsjetter 

a. For hovedforeningen og gruppene inkludert 
Farrisrunden.  

9. Valg 
a. Godkjenne valg av styremedlemmer i gruppene 
b. Valg av medlemmer til hovedstyret 

 

Til informasjon: Referat fra årsmøtet 15. april 2020 samt gruppenes 

referater fra årsmøtene 2020 

 

 

Dagsorden punkt 2 

Valg av møtedirigent, sekretær og 2 personer til å undertegne 

årsmøteprotokollen. Godkjenne medlemskap til frammøtte deltakere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagsorden punkt 3 
 

Årsberetning fra Nanset Idrettsforening – 2020.  

Administrasjon 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 

▪ Leder  Morten Thunberg 
▪ Nestleder Sven-Øystein Ferstad 
▪ Styremedlem Øyvind Grøn 
▪ Styremedlem Rune Nilsen 
▪ Styremedlem Kristian Eftedal 
▪ Styremedlem Heidi Myrland Jansen 
▪ Styremedlem Aslak Bolt-Evensen 
▪ Varamedlem   Anette Andersen 
▪ Varamedlem   Arild Wirgenes 

 

Møtevirksomhet 

Hovedstyret har avholdt 13 ordinære styremøter samt et gruppestyremøte 

hvor styremedlemmene i hele foreningen deltok.  

Medlemmer 

Det er 840 medlemmer registrert i foreningen. 

 

Æresmedlemmer 

▪ Leonard Nielsen 
▪ Olav Roppestad 
▪ Thorleif Tutvedt 
▪ Ole Henry Hansen 
▪ Edgar Andresen 
▪ Nils Roppestad  
▪ Thor Martinsen  
▪ Tor Nilsen 
▪ Ragnhild Hansen  
▪ Reidar Bergene 
▪ Tore Hetty 
▪ Jan Eigil Jensen 
▪ Sven-Øystein Ferstad 
▪ Morten Thunberg 

▪ Helge Bergsvand 
▪ Lise Eriksen 
▪ Aslak Bolt Evensen 
▪ Rolf Eigil Arnesen 
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Nansetstatuetten 

Følgende er tildelt Nansetstatuetten.  

▪ Ole Bergene 
▪ Bjørn Knutsen 
▪ Svein Sannes 
▪ Jostein Kjelsrud 
▪ Even Svindal 
▪ Roger Seland 
▪ Rolf Uno Eriksen 
▪ Øyvind Mathiesen 
▪ Rune Nilsen 
▪ Roy Gogstad 

 

Representasjon 

Øyvind Grøn er representert i Idrettsrådet. Rolf Uno Eriksen og Morten 

Thunberg er representert i Larvik Skilaug. 

Klubbhuset:  

Vanlig vedlikehold + beising av tribunen. 

  

Kunstgressbanene og ballbingene: 

Nødvendig vedlikehold.  

 

Granulat: 

Vi har hatt store utfordringer med granulatavfall i Børresenskogen. 

VI har brukt mye ressurser og penger på dette, men har nå fått godkjennelse av 

grunneierne på at det er akseptabelt ryddet. 

 

Diskgolfbanen: 

Utbedringer samt vedlikehold. 

 

Kunstsnøanlegget/lysløypa/hoppanlegget. 

Vedlikehold er gjennomført 
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Kon-Tri 

Selskapet ble oppløst i 2020.  

 

Utleie 

AFO har fortsatt vært leietakere i 2020. Øvrig utleie har vært minimalt p.g.a. 

Corona situasjonen 

 

HMS-arbeid 

Det er avholdt branntilsyn og noen små utbedringer er foretatt.  

 

Elektronisk kommunikasjon – administrative støttesystemer 

Fra Microsoft via Atea har vi fått tildelt 25 gratis lisenser for bruk av Office 365. 

Markedsprisen for dette er kr 25 – 30 000 pr år.  

Dette betyr at vi nå har etablert rolle- og funksjonsbaserte e-post konti som 

følger rollen/funksjonen. Når det for eksempel velges en ny leder vil den nye 

lederen overta e-post kontoen. På den måten ivaretas historikken. Slik det har 

vært inntil nå har man brukt private e-post konti som naturlig nok ikke 

påtroppende leder har tilgang til. I tillegg til dette har vi nå elektronisk lagring 

av all informasjon (arkiv). Systemet gir oss også tilgang til kommunikasjon ved 

“nettmøter” i tillegg til å være en intern kommunikasjonskanal (intranett). 

Handlingsplaner - årsplaner - oppfølging: 

Det er utarbeidet verktøy for strukturert oppfølging av handlingsplaner og 

årsplaner for hele foreningen.  

Dette iverksettes nå i forbindelse med planleggingen av nytt driftsår. Hensikten 

med dette er å sikre at vedtatte planer og aktiviteter blir fulgt opp på en 

strukturert måte. Vår vedtatte handlingsplan berører gruppene i stor grad. I det 

videre arbeidet med handlingsplanen forutsettes betydelig engasjement fra 

gruppene. Dette vil bidra til bedre samarbeid mellom gruppene og gi sterkere 

fokus på aktivitet også fra hovedstyrets side.  

Eksempel på årsplan for administrasjon 
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Eksempel på for årsplan for hovedstyret: 

 

Økonomi - systemer:  

Det er tatt i bruk et nytt regnskapssystem som innebærer elektronisk mottak av 

bilag, godkjenning og attestasjon. Dette gir betydelig sikrere og mer effektiv 

håndtering av regnskapsfunksjonen. Systemet gir god mulighet for å 

kontrollere og hente ut løpende oversikt over økonomisk status. Det gir også 

god oversikt siden bilagene oppbevares elektronisk. 

 

Økonomi 

Nedenfor er gjengitt regnskapsmessige hovedtall med kommentarer. 

 

For foreningen totalt er hovedtallene som følger: 
(Tall i 1000 kr) 
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Fordelingen av omsetning og resultat er som følger (tall i 1000 kr) 

 

Driftskostnader er inkl. finansposter. 

 

Egenkapitalen i foreningen: 

 
 

Kommentar: 

Hovedforeningen: 

Hovedgrunnen til overskuddet i hovedforeningen på ca. 1,2 mill. er utbetaling 

kr 1,1 mill.  i forbindelse med medfinansiering av nytt kunstgress på 11-banen 

og ballbingen.  

Totalt har foreningen gått glipp av betydelig inntekter i fjor på grunn av Covid 

19 og har ikke nådd budsjettet på flere poster. I første rekke gjelder dette ritt 

og stevneinntekter (- 238’), LAM-midler (- 117’), leieinntekter (- 144’) og 

kontingenter/treningsavgifter (- 240). Det er utbetalt kr 487’ i corona-støtte. 

Siden aktiviteten og inntektene har falt betydelig er det også spart kostnader. 

Samlede kostnader er ca. 950’ lavere enn budsjettert. Resultatet for året ble et 

overskudd på ca. 1,6 mill. mot budsjettert ca. 0,- 

 

Styrets kommentar 
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Driftsåret 2020 har vært preget av coronasituasjonen. Det har vært liten 

aktivitet i gruppene p.g.a. av nedstenging av aktiviteter og arrangementer. 

Klubbhuset har vært delvis nedstengt i 10 måneder av året. Det har også gått ut 

over våre mange sosiale aktiviteter som lunchmøter, Guttas, eldres m.m. 

Vi vet at dette betyr mye for våre medlemmer. 

Det viktigste er likevel jobben som står foran oss med å få alle som har gitt seg 

tilbake i aktivitet igjen. Gruppene har gjort en fantastisk innsats for å holde 

hjulene i gang og vi takker hjerteligst for det. 

 

Selv med mange avlysninger i stevner, cuper og utleieaktiviter har foreningen 

fått en brukbar støtte fra det offentlige. Vi klarer oss økonomisk, men det er 

aktivitet vi ønsker. 

Styret har i 2020 sendt inn spillemiddelsøknader for rehabilitering av 

fotballgarderober, vinduer og ventilasjonsanlegg på klubbhytta. Vi har også 

søkt om nærmiljømidler til en utendørs aktivitetspark. 

 

Styret er til tross for foreliggende utfordringer fortsatt positive til fremtiden 

takket være en fantastisk dugnadsånd i foreningen.  

Styret er svært fornøyd med at gruppene har god økonomi og mange dyktige 

Dagsorden punkt 5ledere/trenere.  

 

Hovedoppgaven for hovedstyret i årene fremover blir som tidligere å forvalte 

vår økonomi på en slik måte at vi kan legge forholdene best mulig til rette for 

den sportslige aktiviteten for våre medlemmer. 

 

Styret 

 

Dagsorden punkt 4 - se vedlegg 1 

Dagsorden punkt 5 

 

Organisasjonsplan 
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D

 

Forslag fra hovedstyret til vedtak:  

Nåværende organisasjonsplan vedtas. 

 

Dagsorden punkt 6 

  

Innkomne forslag: 

Ingen forslag mottatt 

 

 

Dagsorden punkt 7 
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Medlemskontingenter og gruppekontingenter 

 

Dagsorden punkt 8 

 

Godkjenne budsjetter for hovedforeningen og gruppene inkludert Farrisrunden 

Nedenfor vises et sammendrag av fremlagte budsjetter (tall i 1000 kr) 

 Inntekter Kostnader Resultat Fordelt FR TOTALT 

Hovedforeningen  2 360   2 340   20    20  

Fotball  950   1 098  -148   40  -108  

Sykkel  210   202   8   40   48  

Ski  89   111  -22   40   18  

Diskgolf  40   40   -    -  

Farrisrunden  323   203   120  -120   -  

TOTALT  3 972   3 994    -22 

Inkludert i kostnader er foreslått og budsjettert honorar til valgt leder:  

Kr 308 300,- 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte budsjetter vedtas 

Budsjetter for gruppene ligger som vedlegg 
 

 

Dagsorden punkt 9 

Valg: 

A: godkjenne valg av styremedlemmer i gruppene 
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Følgende personer er valgt på årsmøte i gruppene: 
 Fotball Sykkel Ski Diskgolf 

Leder Even 

Svindal 

Ikke valgt Olav Hamre Glenn 

Pedersen 

Styremedlem Roy 

Gogstad 

(nestleder) 

Geir Hagejordet Tom Kreken Håkon G. S. 

Russeltvedt 

(nestleder) 

Styremedlem Stian 

Rødbøl 

Paul Egil 

Larsen 

Marit Løset 

Eriksen 

Erik Frøyd 

Styremedlem Monica 

Wendel 

Christian Rode Anders 

Johnsen 

Ole-Henrik 

Thjømøe 

Styremedlem Stig Lomme Øyvind Lund Trine Olsen 

Kvile 

Tom 

Thorsen 

Styremedlem Theres 

Perez 

Rønnild 

Nebosja Jefic  Anders 

Johannesen 

Styremedlem Krenare 

Olomani 

Espen 

Gjevestad 

    

Styremedlem  Kristian Eftedal   

Varamedlem Ida Knutsen      

Varamedlem Pål Øyvind 

Olsen 

   

Ski ønsker et person fra turrenngruppa som styremedlem. Vedkommende 

tiltrer senere. 

 

B. Valg av medlemmer til hovedstyret 

Forslag til nytt styre for hovedforening Nanset IF 

Hovedstyret foreslår at antall medlemmer i hovedstyret reduseres fra syv til seks 

medlemmer. Hvis dette blir vedtatt må dette innlemmes i våre lover! 
Leder Morten Thunberg Velges for 1 år 

Nestleder Sven-Øystein Ferstad Ikke på valg 

Styremedlem Øyvind Grøn Ikke på valg 
Styremedlem Heidi Jansen Velges for 2 år 

Styremedlem Rune Nilsen Velges for 2 år 
Styremedlem  Hanne Hellenes Velges for 2 år 

   

Vararepresentant Anette Andersen Velges for 1 år 
Vararepresentant Arild Wirgenes Velges for 1 år 

   
Kontrollutvalg: Thorbjørn Larsen Velges for 1 år 

 Tore Fjeldskår Velges for 1 år 
 Kjell Thore Thorsen Velges for 1 år 

Vara Morten Berger Velges for 1 år 
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Merkekomiteen: Rune Nilsen 5 år igjen 

 Petter Mangelrød 4 år igjen 
 Svein Sannes 3 år igjen 

 Reidar Bergene 2 år igjen 

 Sven-Øystein Ferstad 1 år igjen 

 

Til informasjon under: 

Referater fra årsmøtet i hovedforeningen 2020 samt gruppenes referater fra 

årsmøter for 2020. 

 

   

 

Referat fra årsmøte i hovedforeningen 15 april 2020  

Pkt. 1 Åpning 

Leder Morten Thunberg ønsket 32 stemmeberettigede medlemmer velkommen det 100 årsmøte i 

Nanset IF Hovedforening, denne gang digitalt pga Corona epidemien 

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen/sakslisten 

Pkt. 2 Valg av møtedirigent, sekretær og representanter til å signere årsmøteprotokollen 

Morten Thunberg ble valgt til ordstyrer 

Heidi Jansen ble valgt til referent 

Sander Nilsen og Thorbjørn Larsen valgt til å undertegne årsmøteprotokollen 

 

Pkt 3 Årsberetning for 2019 ble gjennomgått og enstemmig godkjent 

 

Pkt. 4 Reviderte regnskapet for 2019 

Konsolidert regnskap og regnskapet for gruppene inkl. hovedforeningen ble gjennomgått og 

enstemmig godkjent 

Pkt. 5 Organisasjonsplan 

Den presenterte organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent med en kommentar om å endre 

navnet på gruppen frisbee til diskgolf. 
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Pkt. 6 Innkomne forslag 

Det er kommet inn forslag om å slå sammen gruppene Triathlon og Sykkel. Dette ble enstemmig 

vedtatt. 

Handlingsplanen ble også enstemmig godkjent 

 

Pkt 7. Kontingenter 

a. Medlemskontingenter 

Hovedstyret fremmet forslag om følgende kontingentsatser 
 Fotball Ski Sykkel Triathlon Gågruppe Støtte 

6-17 år 650,- 650,- 650,- 650,-   

Over 17 år 850,- 850,- 850,- 850,- 850,- 350,- 

 

Eventuelle treningsavgifter til gruppene kommer i tillegg 

Styret foreslo å holde medlemskontingenten uendret. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 8 Godkjennelse av budsjetter 

Budsjetter for hovedforeningen, gruppene og Farrisrunden ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 9. Valg 

Valgkomiteen har lagt frem følgende forslag  

Etter valget fikk styret denne sammensetningen 

Leder   Morten Thunberg    Valgt for 1 år 

Nestleder  Sven-Øystein Ferstad    Valgt for 2 år 

Styremedlem  Aslak Bolt Evensen    Ikke på valg 

Styremedlem  Heidi Jansen     Ikke på valg 

Styremedlem  Kristian Eftedal     Ikke på valg 

Styremedlem  Øyvind Grøn     Valgt for 2 år 

Vararepresentant  Anette Andersen    Valgt for 1 år 

Vararepresentant Ikke valgt – hovedstyret finner en kandidat 

 

Revisorer  Tore Fjeldskår                 Valgt for 1 år 

                                           Torbjørn Larsen     Valgt for 1 år 

Vararevisor  Morten Berger     Valgt for 1 år 

 

Merkekomiteen Petter Mangelrød    Valgt for 5 år 

                                           Reidar Bergene     4 år igjen 

Sven Ø. Ferstad     3 år igjen 

                                           Rune Nilsen     2 år igjen 

                                           Christian Rode     1 år igjen 

 

Valgkomite Svein Sannes valgt.  

Det ble ikke valgt en ny representant i tillegg til Svein. Hovedstyret ble gitt 

oppgaven med å finne en representant til.  

I tillegg til dette skal det være en stk representant fra gruppene ski, sykkel og 

fotball 

Nyvalgt leder Morten Thunberg takket medlemmer som deltok i dette digitale årsmøtet. 
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Etter årsmøtet: 

Morten «overrakte» innsatsprisen fra Eldres til Glenn Pedersen 

Roy Gokstad og Rune Nilsen fikk tildelt Nansetstatuetten (gullmerket) 

 

 

 

Referat fra årsmøte Nanset IF fotball 15.02.2021 
Therese, Stian, Roger, Roy, Monica, Ida, Anja, Even, Krenare og Stig 

 

Innkalling 

Godkjent 

 

Dirigent: Even Svindal 

Referent: Ida Hellerud 

 

Protokoll årsmøte 2019 

Godkjent 

 

Årsmelding 2020 

Det har vært med to jenter i tillegg til de spillerne som er nevnt. Det er Nora Engmark Sells og Ida 

Perez Rønnild. 

Det har blitt arrangert inspirasjonssamlinger for trenere om keeperposisjon og teknisk trening i 

barnefotballen. 

Godkjent 

 

Innkomne forslag 

Det foreslås ingen endring i kontingenten. 

Innlemme Larvik Bulldogs (amerikansk fotball) i Nanset Fotball for en prøveperiode på ett år. De har 

eget styre per i dag.  Fotballstyret økes med ett ekstra varamedlem (Pål Øyvind Karlsen fra Larvik 

Bulldogs) ved innlemmelse.   

Godkjent 

 

Regnskap 2020 

Godkjent 

 

Budsjett 2021 

Godkjent 

 

Valg 2021 

Therese Perez Rønnild erstatter Roger Seland som styremedlem 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedta 
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Referat fra årsmøte Skigruppa 

DATO 16. februar 2021, kl. 19.30 

TIL STEDE  

INVITERT 

Skigruppas medlemmer deltok på årsmøtet via Teams og 

tilstedeværelse på klubbhytta. 

 

Agenda                      Frist      Ansv. 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkallingen 

3. Godkjennelse av regnskapet 

4. Godkjennelse av treningsavgift 

5. Godkjennelse av budsjett 

6. Valg av styre og valgkomiteen 

 

Olav ble valgt som møteleder. Trine er referent.  

 

Innkallingen ble godkjent.  

 

Olav gjennomgikk årsberetningen, og informerte fra skigruppens 

aktiviteter. Vinteren 2020 ble først preget av dårlige værforhold slik 

at kunstsnøanlegget ikke ble kjørt på grunn av manglende kulde og 

treninger ble derfor flyttet til Stokke IL. Deretter ble landet preget 

av spredningen av covid-19, og arrangementer av skigruppen måtte 

avlyses. I en periode ble også treningene for ungdomsgruppen avlyst. 

Farrisrunden ble avlyst i 2020 som følge av covid-19, og skigruppen 

fikk kr 27000 i korona-kompensasjon for tapte inntekter. Anlegget i 

Bjørndalen har blitt utvidet slik at det er mulig å gå løypen tur/retur 

når man går opp til E-18. Det er vedtatt at gamle E-18 blir rulleski- 

og sykkelsti, og anlegget vil være i drift fra høsten 2021. 

 

Tom gjennomgikk årsregnskapet for 2020. Regnskapet viser et 

underskudd på kr 80 mot et budsjettert underskudd på kr 4500. 

Skigruppa har en kontantbeholdning per 31.12.2020 på kr 314000.  

Årsrapport og regnskapet for 2020 ble godkjent. 

 

Styrets forslag til treningsavgift for 2021 ble vedtatt. 

Treningsavgiften for 2021 for senior aktive blir kr 1000, senior ikke- 

aktive kr 300, og junior kr 300. 

 

Gjennomgang av budsjett for 2021 ble foretatt av Tom. Budsjettet 

for 2021 ble vedtatt. 
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Valg: Olav, Tom, Øyvind og Anders er på valg. Marit og Trine er ikke 

på valg. Olav, Tom og Anders ønsker å fortsette i styret, og Øyvind 

ønsker å tre ut av styret. Det er ønskelig å få inn en person fra 

turrenngruppa som styremedlem. Siste styremedlem tiltrer derfor 

senere. Helge fortsetter i valgkomiteen.  

 

Diverse: Ingen saker. 

 

 

 

  

Årsmøte Nanset diskgolf.                         17.2.2001 

 

Årets årsmøte ble avholdt digitalt på google meet grunnet pandemien som er en del av 

hverdagen vår om dagen. Vi er nok en av de første klubbene som har prøvd ut dette og 

gjennomføringen av møtet gikk fint. Totalt så det ut som vi ble 21 stk. som deltok. 

Tilstede : Andre Johannesen, Atle Blakseth, Glenn Pedersen, Henrik Larsen Tjømøe, Håkon 

Russeltvedt, Marcus Åsbø, Roy-Christian Johansen, Stian Steinsholt, Stig Andersen, Tim-Rune 

Tubez, Tom Thorsen, Tor Grøn, Trond Aarstad Jr, Ole Henrik Tjømøe, Diego Lunde, Axel 

Aarstad, Erik Rindvoll, Christoffer Andre Braaten, Leon Jungreutmayer og Erik Frøyd. 

 

Etter at innkallingen til årsmøtet ble godtatt, så ble Glenn Pedersen stemt på som 

møteleder, og Erik Frøyd ble valgt som sekretær. Deretter startet vi møtet med følgende 

agenda :  

1. Årsmelding. 

2. Økonomi. 

3. Banen/dugnader 2020. 

4. Turneringer. 

5. Medlemskontigent. 
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6. Valg av styret. 

7. Eventuellt. 

 

1. Årsmelding. 

2020 har nok en gang vært et fint år for Nanset diskgolf. Selv om pandemien har herjet så 

har banen vært åpen med noen restriksjoner i forhold til antall spillere og turneringer , 

ukesgolf har blitt gjennomført i litt andre formater enn vi normalt gjør. Flexstart er benyttet 

gjennom hele sesongen og har fungert veldig bra. Vi har i løpet av året arrangert 

klubbmesterskap (både i singel og i pargolf), ukesgolf på onsdager, søndagsskjen, 

pargolfturnering (par for parken), DGshop tour, og en pargolf nyttårsturnering. - Jevnt over 

er vi godt fornøyd med både gjennomføring og oppmøte. 

Vi har i år igjen hatt et god del dugnader, og dette resulterer igjen i en bane som generelt 

holder god standard og nærmer seg det vi snart kan kalle ferdig. I år igjen er det hyggelig å se 

at antallet som bidrar på disse dugnadene fortsatt er ganske bra, og det kan vi være stolte 

av.  Av klubbens 96 betalende medlemmer er det mange som har bidratt med forskjellige 

ting som gjør at vi har en meget fin bane å spille på og med en standard som ligger høyt 

oppe på listene for hele landet. 

 

2. Økonomi. 

Målet for i år var å kunne øke kassa-beholdningen fra året før med et lite overskudd - Med 

inntekter fra både diverse turneringer som nevnt i årsmelding, støtte fra diverse stiftelser og 

banker, medlemskontingenter, og litt andre div. inntekter ble totalen for dette året på 

141959 kr. 

På utgiftssiden gikk det med penger til premie, utgifter turneringer, materiell til bane , og 

innkjøp av utstyr til vedlikehold. Totalen på utgifter ble 146566, noe som resulterte i et lite 

underskudd. Hovedårsaken til dette er at regningen for klubb birdie-bags og markører som 

egentlig var meningen skulle komme på årets budsjett havnet på 2020. Overskuddet fra 

dette vil da komme på årets inntekter. I tillegg har vi hatt noe ekstra utgifter på Metrix for 

søndagsskjen. Her vil vi også kutte ned ved å gjøre om litt på oppsettet for resultater 

sammenlagt og poeng tabeller. 

Når det gjelder økonomien for 2021 legger vi opp til et nøkternt budsjett hvor målsettning vil 

være å gå i overskudd. - Vi forventer inntekter i budsjett fra turneringer, medlemmer, og 
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diverse andre ting på 98000 kr. 

På utgiftsiden vil det gå med noe til premier/turneringer som avholdes, noe til matriell og 

vedlikehold av bane, og litt på kontigenter og Metrix. Vi budsjetterer med at utgifter blir på 

89225 kr, som da vil gi et overskudd på 8775 kr. 

 

3. Banen/dugnader 2021. 

Når det gjelder banen vår er den i ferd med å bli det vi kan kalle ferdig. -En 18 hulls 

diskgolfbane med generell meget god standard. Planen videre vil nå være å få satt opp noen 

nye trapper/bruer, lett rydding i enkelte fairwayer med kvister og tynne ut enkelte trær, og 

se på muligheter for å drenere/utbedre de steder som det samler seg vann og er vått.  

Vi vil mest sannsynlig kjøre litt dugnader nå fremover mot våren, slik at banen er klar til 

Norgescup i mai, og fremover vil det være fokus på mer "utsmykking" av banen som gjøres.  

Alt som planlegges ligger i Trello hvis folk vil holde seg oppdatert og har lyst til å gjøre noe på 

egenhånd. 

 

4. Turneringer 2021. 

Når det gjelder turneringer for kommende sesong er planen som følger :  

Ukesgolf - Start april/Mai. 

Søndagsskjen - Hver søndag hele året så lenge forholdene tilsier at det går an å spille. 

17 april. - Par for parken. Pargolfturnering fundraiser. 

21 mai-23 Mai - Norges-cup (BGO) 

19 juni. - Klubbmesterskap pargolf. -2 runder. (best-shot og alternate) 

17 juli. - Veldedighetsturnering for en god sak.  

11 september. - Klubbmesterskap singel. (2 runder). 

Nanset diskgolf vil denne sesongen arrangere norges-cup i Mai. Her vil de beste spillerene 

fra hele landet komme slik at vi ordentlig  får testet banen vår. Ikke bare blir det muligheter 

å se mye bra spill, men det vil også både i dagene før og etter turnering være nye sosialt som 

skjer og flere konkuranser som det vil være mulig å være med på. Vi håper at vi kan skape en 
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skikkelig morsom uke for de som deltar både sportslig (klubben og banen) og sosialt 

(parbeque). Når det gjelder veldedighetsturnering så vil det som ifjor koste litt å spille. - Alle 

disse pengene vil gå til en god sak.  Nok en gang går det rykter om en kjent kommentator-

boks som mest sannsynlig vil sette litt ekstra preg på dagen. 

 

5. Medlemskontingent. 

Styrets oppfordring var nok en gang å holde medlemskontingenten uendret på kr. 400 og 

dette ble enstemmig vedtatt. Her går fortsatt 350 kr til Nanset IF. og 50 kr til Nanset diskgolf. 

 

 

6. Valg av styret. 

I år var det leder, nest-leder og et styremedlem som var til valg. 

Glenn Pedersen ble gjenvalgt som leder. 

Håkon Russeltvedt ble gjenvalgt som nest-leder. 

Erik Frøyd ble gjenvalgt som styremedlem. 

Tom Thorsen og Ole Henrik Tjømøe var ikke på valg. 

Pga. mer oppgaver i forhold til arrangementer og turneringer som skal gjennomføres gikk 

styret ut med en anbefaling å øke styret med 1 stk. - Valgkomiteen ble gjort kjent med dette 

og det kom frem to kandidater som kunne tenke seg å stille til valg på dette. Vi holdt 

avstemming og Andre Johannessen ønskes velkommen som nytt styremedlem. 

Et spørsmål som kom opp når vi nå er partall i styret er hva som skjer hvis noe skal avgjøres 

med avstemming og det blir like mange stemmer. De som deltok på årsmøte samtykket ved 

avstemming at vi i styret fikk delegert myndighet i forhold til fremtidig stemmegivning. Det 

vil si at Styreleder ved likt antall stemmer har en ekstra stemme og avgjør saken. Fullmakten 

som ble gitt gjelder også til endring i vedtekter. 

 

7. Eventuelt. 

Under eventuelt kom det opp følgende spørsmål/forslag på dagens møte. 



 

  

20  

  

  

  

  

1. Dugnader - styret bør bli flinkere til å delegere oppgaver under dugnader/arbeidsoppgaver 

som skal utføres. - Bruke folk som spiller på det de er gode på, eller om de har 

kontakter/kjentfolk som stiller opp selv eller med egnet utstyr. 

2. Rekruttering - Styret fikk spørsmål om rekruttering av barn/juniorer og om det hadde vært 

fokus på dette. - Dette har ikke vært fokusert veldig mye på annet enn at vi har satt opp Tee 

2, som er en kortere/lettere variant av hullene på banen og er fint for nybegynnere/barn og 

jr. 

Det ble opplyst om at frisbeegolf er inne som et valgfag på enkelte skoler, og kanskje med å 

opplyse om ukesgolfer og søndagsskjen ved hull 1, så kan man bidra til at det kommer frem 

flere spillere i yngre aldre til klubben. Styret setter det opp på agenda til neste styremøte, og 

ser om det er mulig å sette fokus på dette. - Kanskje det er noen i klubben som frivillig vil 

gjøre mer ut av dette og trene/instruere evt. barn/juniorer som har lyst til å prøve? 

Tilslutt vanket det også litt skryt fra leder til resten av styret og spesielt til Håkon som legger 

ned mange timer med innsats for klubben. Det kommer også mye skryt fra hovedstyret i 

nanset på måten vi har etablert oss på siden vi startet opp, og det er gøy med slike 

tilbakemeldinger. 

Sekretær: Erik Frøyd.                                  

 

 

Protokoll fra årsmøte Nanset IF Sykkel 23.02.2021 

  
Årsmøtet ble avholdt på Teams.  

  

Sak 1 Åpning og Godkjenning av de stemmeberettigede  

Leder Christian Rode ønsket de 11 stemmeberettigede medlemmene velkommen. Det 

fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.  

  

Forslag:  

11 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

   

Sak 2 Valg av møtedirigent, referent og representanter til å signere årsmøteprotokollen  

  

Forslag:  

Christian Rode velges som dirigent.  
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Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Forslag:  

Paul Egil Larsen velges som referent.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Forslag:  

Petter Mangelrød og Arild Wirgenes velges som protokollunderskrivere.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Sak 3 Årsmeldingen  

Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert underveis. Det fremkom en del kommentarer 

og endringer under gjennomgåelsen. Der ble besluttet av årsmøtet at Årsmeldingen skulle 

rettes opp med hensyn på de kommentarer som fremkom, og legges ved protokollen.  

  

Forslag:  

Årsrapporten godkjennes med de endringer som fremkom, og legges ved protokollen.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Sak 4 Regnskap  

Det var vedlagt feil regnskap med årsmøte papirene. Riktige regnskapstall ble presentert på 

årsmøtet. De riktige regnskapstallene vedlegges protokollen.  

  

Forslag:  

Regnskapet godkjennes med de endringer som fremkom, og legges ved protokollen.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

5 Budsjett  

Det fremlagte budsjettforslaget ble gjennomgått uten kommentarer. Det ble anmodet fra 

hovedforeningen om å søke dekning der for kostnader til løypebygging.  

  

Forslag:  

Budsjettet godkjennes som fremlagt.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Sak 6 Sportsligplan  

Planen ble gjennomgått, det fremkom ingen kommentarer til den fremlagte planen.  

  

Forslag:  

Sportsligplan godkjennes som fremlagt.  
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Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  
Sak 7 Innkomne forslag  

Det var ikke innkommet noen forslag  

  

Sak 8 Gruppeavgift  

Styrets forslag var at det ikke innføres egen gruppeavgift for sykkel.  

  

Forslag:  

Ingen gruppeavgift innføres, men forslaget skal vurderes på neste års årsmøte.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Sak 9 Fullmakter  

Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å stille på regions- og forbunds ting i NCF på 

vegne av Nanset IF Sykkel. Styret kan stille ved Leder og/eller Nestleder eller gi andre 

medlemmer fullmakt til å stille på vegne av klubben bestemt på styremøte. Dette i henhold 

til NCF og NIF´s reglement.  
  

Forslag:  

Styrets forslag vedtas.  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

10 Valg  

Valgkomiteen har etter mye arbeid ikke lyktes å finne en kandidat til ledervervet. Det ble på 

årsmøtet tatt en god runde rundt «bordet» med de fremmøtte med tanke på løse 

lederkabalen. Den lot seg dessverre ikke løse på den måten heller.   

  

Valgkomiteens forslag:   

  

Funksjon  Velges for  Navn   Kommentar  

Leder  2 år  Ingen kandidat    

Styremedlem    Geir Hagejordet  Ikke på valg  

Styremedlem  2 år  Kristian Eftedal    

Styremedlem  2 år  Paul Egil Larsen  Ikke på valg  

Styremedlem  2 år  Øyvind Lund  Ikke på valg  

Styremedlem  2 år  Nebojsa Jefic    

Styremedlem  2 år  Espen Gjevestad    

Styremedlem  2 år  Christian Rode    

Revisor    Via hovedstyrets felles revisor.  
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Valgt styret kan foreta oppgavefordeling med tilhørende ansvar blant styremedlemmene. 

Således beslutter styret hvilket styremedlem som har ansvar for sekretær funksjon, økonomi- 

eller kassereroppgaver m.m.  

  

Valg av leder  

Forslag  

Valg av leder utsettes til årsmøte i hovedforeningen  

  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   

  

Valg av resterende styre  

Forslag  

Valgkomiteens forslag vedtas  

  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved stille akklamasjon.   

  

Valg av valgkomite 

Forslag  

Kjell Rognlien og Kristian Eftedal Velges for 1 år.  

  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved stille akklamasjon.   

  

              11 Avslutning  

  Møtet ble avsluttet med en mulighet for deltakerne til å komme med innspil til styret  

  Følgende fremkom:  

- Foreldregruppa må involveres i større grad. Blant annet ved foreldremøter, happeninger 

på hytta  

- Det samme gjelder også turgruppa. Her fremkom det også forslag om litt roligere 

intervaller og se på mulighet for et lavterskel samarbeid med Milton  

- Turgruppa må få en enkel tilgang på drakter som kan selges på treninger, styret ser på 

løsning. Turgruppa vurderer selv om drakt og medlemskap skal være obligatorisk  
  

      

 
Paul Egil Larsen              

Referent  

  

  

  

Nanset   08.0 3 .2021   

-----------------------------------------   
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 -----------------------------------------    ------------------------------------------------------------  

Petter Mangelrød        Arild Wirgenes  

Protokollunderskriver      Protokollunderskriver  
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