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INNKALLING TIL 

ÅRSMØTE 

19.JANUAR 2017 
Vi inviterer til årsmøte i Gloi Islandshestforening 

torsdag 19. januar 2017 kl.1900 

Sted: Gjensidigegården, 4. etg. Stjørdal 

 

Saker: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Velge møteleder, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandle årsberetning 

a.) Styret 

b.) Kurskomiteen 

c.) Sportskomiteen 

d.) Aktivitetskomiteen 

5. Behandle foreslått endring av ordlyd §4 i lov for Gloi Islandshestforening 

6. Behandle revidert årsregnskap 

7. Behandle innkomne forslag og saker 

8. Fastsette medlemskontigent 

9. Vedta budsjett for kommende år 

10. Behandle organisasjonsplan 

11. Foreta valg 

 

På vegne av styret i Gloi islandshestforening 

Heidi Vik Småland 
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Årsberetning fra Styret 

2016 går mot slutten, og det er på tide å oppsummere året som har gått. Vi var et «ferskt» og 

nytt styre som ble satt sammen i år, og man trenger litt tid for å komme ordentlig i gang.  

I år er det avholdt 4 styremøter. To på Stjørdal, og to på Stiklestad. Vi har vært geografisk 

spredd i år, fra Budal i sør til Jøa i nord. Dette byr på noen utfordringer i forhold til å møtes 

og treffes, men vi har stort sett vært fulltallige. Det har også vært kommunikasjon via mail og 

telefon.  Den geografiske spredningen av styret gjør at hele Trøndelag er godt representert 

geografisk sett i styret. Medlemstallet har holdt seg ganske stabilt i år, og pr. 16.12.16 var vi 

109 medlemmer.  

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer som gjør det mulig at Gloi har hatt et såpass høyt 

aktivitetsnivå som vi har, og alle de som stiller opp på dugnad. Vi takker dere alle som en.  

Styret mener at økonomien har vært fornuftig styrt, og vi har også i år et godt resultat. 

Salgsvisningen er en stor inntektskilde som vi må ta vare på i årene som kommer, i tillegg til 

stevner og kurs. Vi setter meget stor pris på alle dere som er med og gjør dette mulig. 

Det er arrangert mange kurs på vinter/vårhalvåret, og interessen har vært god. I høst har vi 

kommet litt til kort i forhold til kursene, da det har vært arrangert mange kurs i privat regi. 

Dette viser at Gloi er sårbare når det gjelder å arrangere kurs, og dette må det nye styret ta tak 

i for det kommende året. Hvor skal veien videre gå? Vi oppfordrer også våre medlemmer til å 

ta stilling til dette. Ønsker dere at det skal arrangeres kurs i foreningen må vi også ha 

medlemmer som melder seg på kursene. Kurs i klubbregi kan være med på å rekruttere nye 

medlemmer, og er med å bidra til å skape et aktivt og godt miljø for klubben.  

Gloituren hadde svært få påmeldinger i år, og ble derfor avlyst. Vi er mange frivillige som 

bruke mye tid på å legge til rette for aktiviteter for medlemmene våre, og vi håper at 

medlemmene kan komme med innspill og en hjelpende hånd når det gjelder tanker om ulike 

arrangement. 

Det planlagte 40-års jubileet ble dessverre avlyst grunnet svært få påmeldinger. Dette gir et 

bilde på klubbens tilstand i dag, og er noe det kommende styret må jobbe aktivt med. Det må 

være et realistisk mål at medlemmene i Gloi skal samles om denne lille flotte hesten, og 

utvikle et godt sosialt nettverk som både to og firbeinte skal trives i, uavhengig av hva man 

bruker hesten sin til. For at klubben skal inneholde noe mer enn 3 årlige stevner samt en 

salgsvisning, oppfordrer vi alle dere medlemmer til å komme litt mer på bane i 2017. Hvis 

alle bidrar litt utgjør det mye i det store og hele. Send over forslag til aktiviteter dere ønsker, 

og rekk ut en hjelpende hånd.  

Gloi har også i år hatt medlemmer som har deltatt på stevner både nasjonal og internasjonalt. 

Vi vil gratulere alle med gode prestasjoner, og er stolt over at klubben kan vise frem ryttere 

utenfor vår «egen krets».  

I avl vil vi trekke frem Hlekkur fra Ytra-Vallholti, som eies av An-Magritt Morset Hegstad, 

og som gikk i 6-årsklassen på Landsmot på Island. Her gikk han til en flott 7.plass, som er en 

kjempeprestasjon i en klasse med noen av verdens beste hingster. 

Gloi hadde i år 4 ekvipasjer til start på Norgesmesterskapet, som i år ble avholdt på 

Momarken travbane i Mysen. Dette var Ida-Sofie Kvande med Virfill fra Torfastødum og 

Brimar frá Margrétarhofi, Lena Kristine Hansen med Gimli fra Vikan og Johanne Gjerstad 
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med Kappi fra Rørvik.  Ida kom på 2.plass i F1U (5-gang ungrytter) med Virfill, med 

lik poengsum som førsteplassen, og 4.plass i speedpass ungrytter (P2U). Johanne red 

flotte uttagninger i både firgang og tølt junior, og endte her på en 18. plass og 13.plass. Lena 

red seg inn til en fin 6.plass i A-finalen i T1U (tølt for ungrytter, og i samme finale kom Ida 

på 2.plass med Brimar.  Som et resultat av Ida og Brimar sine resultater gjennom sesongen, 

ble de tatt ut til å representere Norge under Nordisk mesterskap i Gædingakeppni, hvor de 

vant sin klasse. Vi gratulerer så mye, og er veldig stolte! NIHF arrangerte også i år barneNM. 

Vår representant fra Gloi var Julie Meyer. Veldig moro å kunne sende en representant for våre 

unge lovende, det lover godt for fremtiden. 

2 av våre unge ryttere var med på ungdomsuken som vår naboklubb Hlynur arrangerte. Et 

godt tiltak som vår naboklubb har satt i gang, og Gloi sponset hver rytter under 18 år med 

2000 kr. Vi valgte i år å sponse hvert enkelt medlem som deltok, og arrangerte derfor ingen 

høstleir for barn og ungdom. Et fint møtepunkt for våre unge lovende, og det knyttes nye bånd 

og bekjentskaper på tvers av klubbene. Det ser vi i styret på som veldig viktig for den videre 

rekrutteringen inn i islandshestmiljøet. 

Styret takker de som har stilt sine anlegg til disposisjon for klubben. 

 

På vegne av styret i Gloi Islandshestforening,  

Heidi Vik Småland 
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Årsberetning kurskomiteen 2016  
 
Kurskomiteen har bestått av: Marie Mellingsæter, Pernille Pettersen og Karen Gilberg (leder) 

 

Etter en aktiv kurssessong i 2015, var det bare å fortsette kjøret utover i 2016. Vinteren og 

vårparten ble det arrangert 1-2 kurs i mnd, som alle ble fulltegnet med venteliste, og markedet 

var nesten ikke til å «mette». Dette er kjempepositivt, og ikke minst veldig gøy, selv om det er 

mye jobb og organisering bak et kurs. Miljøet som skapes ved så mye engasjement er 

upåklagelig! 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både deltagere og instruktører, og stemningen på 

kursene har vært veldig god. Sosialt samvær, og et felles opplegg rundt mat er et stikkord.  

 

Geografisk sett har Gloi en liten utfordring. Vi ønsker å nå «alle», og har også i år prøvd å ha 

et tilbud forskjellige plasser i Trøndelag. Med varierende hell. Det skal litt til for at det skal 

passe for alle, og heller ikke alle er like interesserte i å kjøre et stykke. Det er til syvende og 

sist markedet som bestemmer hvor vi legger kursene, men vi synes likevel vi har gjort en 

innsats når det har vært et tilbud på forskjellige plasser, både i Nord- og Sør Trøndelag. 

 

Vi har i år arrangert 9 kurs, i tillegg til at 4 har blitt avlyst, pga sykdom hos instruktør eller for 

få påmeldinger. I tillegg ble juniorene tilbudt å delta på Hlynur sin ungdomsuke på Kvistli i 

oktober, hvor Gloi sponset en del av kostnadene. 2 juniorer fra Gloi benyttet seg av dette 

tilbudet.  

 

Disse kursene er avholdt i 2016:  

8.-10. januar: Kurs med Eyjólfur Þorssteinsson, Trondheim 

5.-7. februar: Kurs med Eyjólfur Þorssteinsson, Trondheim 

13.-14. februar: Kurs med Martin Rønnestad, Skogn 

11.-12. mars: Kurs med Kristinn Bjarni Þorvaldsson, Hegra 

18.-20. mars: Kurs med Eyjólfur Þorssteinsson, Hegra 

2.-3. april: Kurs med Martin Rønnestad, Skogn 

28.-29. mai: kurs med Martin Rønnestad, Verdal 

11.-12. juni: Kurs med Sissel Tveten, Mære 

24. juni: Kurs med Pernille Pettersen, Verdal 

Utover dette har Gisli Steinþórsson tilbudt ridetimer og kurs via Gloi nå i høst. 

I høst har det eksplodert av private kurs flere plasser i Trøndelag, og vi har derfor stått 

ovenfor enda en utfordring når det kommer til å arrangere kurs. Planlagte kurs nå i høst har 

ikke vært gjennomførbart pga få påmeldinger. 

Vi synes dette er veldig synd, og vi ser i slike situasjoner hvor sårbar Gloi som klubb faktisk 

er.  

 

Vi ønsker å takke Tore Haugen og Nina Ekle og Anne Martine Eggen for lån av rideanlegg i 

forbindelse med kurs i år og ellers alle som både har deltatt, og hjulpet til på kursene våre.  

Kurskomiteen takker for et innholdsrikt år med mange arrangementer, og ser frem mot  

et nytt aktivt kursår.  

 

For kurskomiteen,  

Karen Gilberg 

 

 



Årsmelding Gloi Islandshestforening 2016 

5 
 

Årsmelding sportskomite 2016 
 

Sportskomiteen har i år bestått av;  

Ellen Skavhaug (leder) 

An-Magritt Hegstad Morset  

Nina Ekle 

 

Vi har arrangert 3 stevner, 2 har vært på anlegget til Tore Haugen, Hegra, og et på anlegget til 

Anne Martine Eggen, Verdal. 

 

Vinterstevne, mars, C-stevne 

Klubbmesterskap, april, C-stevne 

Sommerstevne, juni, C-stevne 

 

Til sammen har det vært 67 ekvipasjer som har startet på stevnene i løpet av sesongen. I 

tillegg til kvalifiseringsklasser, har det på hvert stevne vært lett/rekrutteringsklasser, 

barneklasse og leieklasse for barn.  

Klubbmesterskapet ble gjennomført over 2 dager med 5 dommere, de andre stevnene har det 

vært tre dommere, og vi har benyttet 7 ulike dommere.  

For første gang ble det arrangert et C-stevne hos Anne Martine Eggen på Verdal. Dette 

anlegget har to baner og gode parkeringsmuligheter og stallfasiliteter. I tillegg til 

medlemmene i sportskomiteen har vi hatt mange gode hjelpere til å gjennomføre stevnene, 

ingen nevnt ingen glemt. Tusen takk for all hjelp som vi er helt avhengige av. 

 

På vegne av spotskomiteen, 

Ellen Skavhaug. 
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Årsberetning fra aktivitetskomiteen 2016 

 

Aktivitetskomiteen har i året bestått av Terje Hofstad, Gisli Steinthorsson og 

May-Lisbeth Pedersen  (leder) 

 

Komiteen har ansvaret for to arrangementer. Salgsvisninga og Gloituren. 

 

Salgsvisninga ble arrangert den 14. mai.  

Det var mange som tok turen innom. Vi var heldige med været noe som bidro til det gode 

oppmøte. 

 

Baldur hadde ikke mulighet til å møte i år, men det var i alt 18 påmeldte hester til visningen 

og 2 auksjonshester, som ble auksjonert bort på kvelden. Noen hester ble solgt allerede før 

salgsvisningen fant sted. 

 

Salgsvisningen var ett arrangement for hele familien og det var salg av rømmegrøt, grillet 

middagsmat, pølser mm. Det ble arrangert barneridning, bruktmarked, rebus, loddsalg og 

underholdning med øl-tølt i pausen.  

 

Låvefest på Tores låve med levende musikk avsluttet arrangementet.  

Vi foreslår at neste års salgsvisning blir siste helga i mai den 27. mai 2017. 

 

 

Gloituren i år skulle gå fra Meråkerfjell Ridesenter morgenen lørdag 03.09. Turen skulle gå 

inn til Angeltjønnhytta der vi skulle få servert middag/kvelds og overnatte i regi av Leif k. 

Haugen. Søndagen skulle Leif K. ta oss med på en dagstur inn i fjellet der vi returnerte ved 

Meråkerfjell ridesenter. Denne turen ble ikke arrangert da det ikke var noen påmeldte innen 

fristen.  

 

For aktivitetskomiteen,  

May-Lisbeth Pedersen 
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Behandle foreslått endring av ordlyd §4 i lov for Gloi 

Islandshestforening 

NIHF har endret sine rutiner for kontingent, og §4 i lov for Gloi Islandshestforening må 

derfor endre ordlyd. 

 

TIDLIGERE ORDLYD: 

§4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og behandles forskuddsvis. 

Det betales full kontingent ved nyinnmelding i første halvår og halv kontingent for 

innmelding i andre halvår. Halvårskontigenten for det nye medlemmet gjelder fra 01.07 og ut 

året. 

Det gis familierabatt som vedtatt på årsmøtet. 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i foreningens aktivitetstilbud 

 

FORESLÅTT NY ORDLYD 

§4 §4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og behandles forskuddsvis. 

Det betales full kontingent ved nyinnmelding uavhengig av hvilket tidspunkt på året 

nyinnmeldingen skjer. Betalt kontingent gjelder for hvert enkelt kalenderår. 01.01-31.12. 

Det gis familierabatt som vedtatt på årsmøtet. 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i foreningens aktivitetstilbud 
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Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor    

       
RESULTATREGNSKAP      

       

 Driftsinntekter      

       

3000 Medlemskontingent 19 822,19 22 800,00    

3100 Støtte, bidrag 4 796,98 8 291,60    

3201 Kursinntekter 39 200,00 108 343,00    

3202 Ridekurs, inntekter 117 687,52 0,00    

3203 Unghestskue, inntekter 0,00 6 200,00    

3204 Div. kurs, inntekter 0,00 42 320,94    

3207 Stevneinntekter C-stevne 39 845,00 52 755,00    

3208 Medlemsmøter, inntekter 764,00 1 285,00    

3209 Salgsutstilling, inntekter 28 967,00 78 284,50    

3301 Gloitur, inntekter 0,00 27 600,00    

3403 Inntekter forrige år 0,00 700,00    

3500 Diverse inntekter 321,00 3 699,86    

 Sum Driftsinntekter 251 403,69 352 279,90    

       

 Driftskostnader      

       

4000 Kontingent, NIHF 0,00 -7 635,00    

4001 Kontingent Rytterkretsen 0,00 -4 020,00    

4201 Kursutgifter -19 433,00 -110 468,40    

4202 Ridekurs, utgifter -126 055,81 0,00    

4203 Unghestskue, utgifter 0,00 -7 267,21    

4204 Div. kurs, utgifter 0,00 -24 500,00    

4207 Stevneutgifter C-stevne -36 902,42 -48 203,52    

4208 Medlemsmøter, utgifter -8 190,00 -1 465,03    

4209 Salgsutstilling, utgifter -11 810,57 -53 114,29    

4301 Gloitur, utgifter 0,00 -30 225,00    

4501 Møtekostnader internt -1 100,00 0,00    

4502 Møte/reisekostnader NIHF -12 774,97 0,00    

4504 Sponsing -9 000,00 0,00    

4603 Rekkvisita -7 372,90 0,00    

4604 Internett -2 550,52 -6 852,58    

4605 Gaver -2 125,00 0,00    

4900 Diverse kostnader -149,00 -135,00    

 Sum Driftskostnader -237 464,19 -293 886,03    

       

DRIFTSRESULTAT 13 939,50 58 393,87    

       

 Finansposter      

       

8040 Renteinntekter 1 983,36 2 164,85    

8140 Renteutgifter og gebyr -483,00 -240,50    

 Sum Finansposter 1 500,36 1 924,35    

       

RESULTAT FØR SKATTER 15 439,86 60 318,22    

       

 Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00    

       

ÅRSRESULTAT 15 439,86 60 318,22    
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Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor 

    
EIENDELER   

    

 Omløpsmidler   

    

1500 Kunder, depitorer 575,00 10 334,00 

1900 Kontanter 6 348,00 25 048,00 

1920 Danske Bank 8601.34.74941 68 286,34 138 174,51 

1921 Sparekonto SMN 4342 09 71940 0,52 1 785,78 

1922 Sparekonto Danske Bank 269 058,93 178 040,33 

1923 SMN 4342.09.71932 1,00 7 334,31 

 Sum Omløpsmidler 344 269,79 360 716,93 

    

SUM EIENDELER 344 269,79 360 716,93 

    
EGENKAPITAL OG GJELD   

    

 Egenkapital   

    

2000 Innskudd Egenkapital 314 526,93 314 526,93 

2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 15 439,86 0,00 

 Sum Egenkapital 329 966,79 314 526,93 

    

 Kortsiktig Gjeld   

    

2900 Kortsiktig gjeld 14 303,00 46 190,00 

 Sum Kortsiktig Gjeld 14 303,00 46 190,00 

    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 344 269,79 360 716,93 

    

  

 

Revisors revisjonsberetning foreligger på årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding Gloi Islandshestforening 2016 

10 
 

Behandle innkomne forslag og saker 

 

Ingen innkomne saker 
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Fastsettelse av kontingent 
 

Styrets forslag er å beholde nåværende kontingenten for hoved- og familiemedlemmer. 

 

Hovedmedlem: 

Det beløpet som NIFH fastsetter i mars og som går til NIHF (inkl. islandshest forum) + kr 150 

som er kontingent til Gloi + kr 25 som er kontingent til idrettskretsen. 

 

Familiemedlem: 

Det beløpet som NIFH fastsetter i mars og som går til NIHF (inkl. islandshest forum) + kr 100 

som er kontingent til Gloi + kr 25 som er kontingent til idrettskretsen. 
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Forslag til budsjett Gloi Islandshestforening 2017 

Aktivitet                                        Resultat 

Kontingent:                                    20000 

Kurs:                                                3000 

Stevner:                                            6000 

Salgsvisning:                                  15000 

Støtte/bidrag                                     8000 

Renteinntekter                                  3000 

Medlemsmøter:                               -5000 

Gaver                                               -5000 

Møtekostnader internt                     -3000 

Årsmøte NIHF                                -5000 

Lokallagsmøte NIHF                      -5000 

Ungdomskonferanse                       -5000 

Kontingent rytterkretsen                 -4000 

Hjemmeside/regnskap                    -5000 

Diverse kostnader                           -2500 

Gebyrer                                             -500 

Støtte/rekrutering                            -5000 

Budsjett overskudd                        10.000 
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Organisasjonsplan for Gloi Islandshestforening  
  
  

  

Gloi Islandshestforening ledes av et styre, bestående av 5 medlemmer og to varamedlemmer:  

a. Leder            velges for 1 år  

b. Nestleder         velges for 2 år (partallsår)  

c. Sekretær         velges for 2 år (oddetallsår)  

d. Kasserer         velges for 2 år (partallsår)  

e. Medlem         velges for 2 år (oddetallsår)  

f. Medlem         velges for 2 år (partallsår)  

g. Varamedlem         velges for 1 år   

  

Instruks for styret  

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser.   

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
instruks for disse. (utover §15)  

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Gloi IHF’s økonomi i henhold til de for idretten 

til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.   

4. Representere klubben utad.   

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 

det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 

av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  

Gloi IHF forplikter seg til å sende årsrapport til NIHF´s styre, samt melding til idrettskretsen på 

oppfordring.    

  

 To revisorer              

 Valgkomitè  bestående av;              

Leder   

2 medlemmer velges for 2 år (1 på valg hvert år) 

 1 varamedlem velges for et år 

  

Instruks for valgkomité  

Valgkomitéen skal søke og finne de best egnede personer til de forskjellige tillitsverv i styret og 

komitéer.  Kandidater skal være forespurt og klare i god tid før årsmøtet.  Komitéens innstilling skal 

offentliggjøres sammen med årsmeldingen.  

  

 Representant til Nord-Trøndelag Rytterkrets’s ting.  velges for 1 år.  
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Representanten bør velges blant styrets medlemmer, fortrinnsvis leder eller nestleder.  

  

Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.  

Representanter til Norsk Islandshestforening sitt årsmøte bør blant andre bestå av styrets 

medlemmer, fortrinnsvis leder eller nestleder.   

     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, § 11, pkt 9.  

 Jfr loven skal det ved valgene velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i foreningen, dog slik at det skal være 

minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper råd og utvalg mv som består av to eller flere 

representanter skal begge kjønn være representert.  

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov §2-11.  

  

  

Gloi har i tillegg følgende komitéer:  

   

  

Kurskomité  

Består av 3 personer og ledes av et fast medlem i styret (fast medlem).  

Instruks for kurskomité  

Kurskomiteen har ansvaret for at det legges fram for styret forslag til kurs som gir et allsidig tilbud til 

medlemsmassen. Kurskomiteen skal sørge for instruktører til kurs og har ansvar for å arrangere 

kursene i Gloi`s regi  

Foran hvert kurs skal det legges fram for styret et kursbudsjett som må godkjennes av styret.  

Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for kurset og utarbeider rutiner for dette. Komiteen 

utarbeider årsmelding til styret i Gloi.  

  

  

Sportskomité  

Består av 3 medlemmer, hvorav et av medlemmene er et fast medlem i styret (fast medlem). 

Sportskomiteen konstituerer seg selv.  

Instruks for sportskomité  

Sportskomiteen har ansvaret for at det legges fram for styret forslag til stevner som gjenspeiler 

medlemsmassens sportslige nivå. Sportskomiteen skal sørge for dommere til stevner og har ansvar 

for å arrangere sportslige stevner i Gloi`s regi.  

Foran hvert stevne skal del legges fram for styret et stevnebudsjett som må godkjennes av styret. 

Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for stevnet og utarbeider rutiner for dette.  Komiteen 

utarbeider årsmelding til styret i Gloi.  
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Aktivitetskomitè  

Består av 3 personer og ledes av et medlem i styret. 

Instruks for aktivitetskomité  

Aktivitetskomiteen skal være ansvarlig for andre arrangement som ikke inngår i kurs- og 

sportskomiteen. Her kan nevnes: Unghestskue, høstleir, medlemsmøter, Gloi-tur, etc.   

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Gloi.  

Foran hvert arrangement skal det legges fram for styret et budsjett som må godkjennes av styret. 

Styrets kasserer har det økonomiske ansvar for arrangementene og utarbeider rutiner for disse. 

Komiteen utarbeider årsmelding til styret i Gloi.  
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Gloi - Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2017 

Valgkomiteen har bestått av: Gry Tveten Aune (leder), Anne Martine Eggen, Nina Rajala Lund 

Vi har samarbeidet godt og gjennomført alle møtene som nettmøte/telefonmøte med Messenger. 

Etter samtale med klubbens leder foreslår vi en «hvilende» aktivitetskomite i 2017, med redusert 

mannskap og lavere aktivitet enn tidligere. Dette fordi det har vært vanskelig å fylle komiteen med 

tre medlemmer. Lederfunksjonen for en redusert aktivitetskomite foreslås til varamedlem i styret. 

Dette betyr samtidig at nestleder i styret kun har nestlederfunksjon. En slik løsning er diskutert med 

klubbens leder og vil kreve noen endringer i organisasjonsplanen.   

Uthever skrift viser plassene der vi ikke har kandidater pr i dag. 

Forslag til valg: 

Leder: Heidi Vik Småland (1 år) 

Nestleder: Siri Aas (2 år) 

Sekretær: Rannveig Jønsson (2 år) 

Kasserer: Sunniva Løvlien (ikke på valg) 

Medlem: Ellen Skavhaug (2 år) 

Medlem: Karen Gilberg (ikke på valg) 

Varamedlem: Gisli Steinthorsson (1 år) 

 

Sportskomite: 

Leder: Ellen Skavhaug (2 år) Medlem: Nina Ekle (ikke på valg) Medlem: Torun Nordvik (2 år) 

 

Kurskomite: 

Leder: Karen Gilberg (ikke på valg) Medlem: Pernille Pettersen (ikke på valg) Medlem: Kine Rikstad (2 

år) 

 

Aktivitetskomite: 

Leder: Gisli Steinthorsson (1 år) Medlem: Inga Zahl (2 år) Medlem: Ingen forslag (2 år) 

 

Revisor 1: Tone Beate Gjerstad (ikke på valg)  

Revisor 2: Ikke avklart, ettersender navn (2 år) 
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Valgkomiteen velges av styret. 

Vi kan informere om følgende: 

Nina Rajala Lund (ønsker ikke å fortsette) 

Gry Tveten Aune (kan ta gjenvalg) 

Anne Martine Eggen (kan ta gjenvalg) 

 

For valgkomiteen, 

 Gry Tveten Aune 


