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ÅRSMØTETS FORMELLE POSISJON 
 
§ 13 Årsmøtet  
1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hver år innen utgangen av mars 
måned. Vedtak om årsmøtet innen mars måned er fastsatt av idrettsstyret, jf NIFs lov §2-11 
(8) siste setning.  
 
2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til saksdokumentene gjøres tilgjengelig 
på idrettslagets internettside eller på en annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.  
 
3) Ved innkalling i strid med bestemmelsene, avgjør årsmøte hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  
 
4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer.  
 
5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  
 
6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført  på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saksliste. 
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SAK 1  Godkjenne de stemmeberettigete 
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
Årsmøtet skal avklare hvor mange medlemmer med stemmerett som er til stede ved starten 
av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle 
som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt 
medlemsforpliktelsene, har stemmerett. 
 

Valgt Antall 

Oppmøtte  

Stemmeberettigede  
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SAK 2 Godkjenne innkallinger, Godkjenne saklisten, Godkjenne 
forretningsorden 
 
Årsmøtet er innkalt av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 
på annen forsvarlig måte, og på idrettslagets internettside.  
Innkallingen henvises til saksdokumentene er gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside 
eller på en annen forsvarlig måte. Dokumentene er gjort tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet.  
 
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Det er ikke mottatt forslag og styret har ingen forslag utover vedtektsfestede 
saker. 
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet er gjort 
tilgjengelig senest en uke før årsmøtet 
 
Forretningsorden 
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet i Rils lovnorm: 
1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer  
enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt.  
2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teler ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  
3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.  
4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de gitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal styres, hvor lang taletid man har og 
hvordan forslag skal legges frem. 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent 

2. Medlemmene fremfører innlegg, replikker og oppklaringer ved angitt plass 

3. Ingen medlem gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

4. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til høyst 3 minutter hver gang 

5. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid 

6. Dirigenten har rett til å foreslå forkortning av taletid og sette strek for inntegnede talere 

7. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med medlemmets navn 

8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt 

eller saken er tatt opp til votering 
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9. Ved votering forholder medlemmene seg i ro dersom de stemmer FOR et forslag, mens 

medlemmer som er IMOT et forslag viser dette med stemmetegn 

 
 

 
 

SAK 3  Valg av dirigent og referent 
 

Valgt Navn 

Dirigent  

Referent  

 
 

 

 

SAK 4  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

  
Navn  

1.  

2.  
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SAK 5  Årsberetning 
 

Styrets sammensetning i 2018 
 
Leder:   Rune Venås  
Nesteleder:  Nina Bakken Antonsen  
Styremedlemmer: Anne Kathrine Slungård 
   Tord Lien 
   Andreas Dullum 
   Ole Hellmann 
 
Varamedlemmer: Gry H. Fiksdal 
   Christian Lauritzen 
 
Valgkomite:  Jan Erik Vold, leder 
   Stig Winsnes 
   Katrine Haugen 

Varamedlem: Kari Kirkevoll 
       
Revisor:  Revisorgruppen 
 
Kontrollkomite: Gøril Bjerken 
   Unni Kristiansen 
 
Styret består av 2 kvinner og 4 menn. 
 

Styremøter 
Det er avholdt 12 styremøter hvor 54 saker er behandlet. 

 

Økonomi 
Viser et underskudd på 190 916,- 
Dette skyldes i all hovedsak underskudd i Hovedlaget ved økte kostnader knyttet til ny daglig 
leder i samsvar med vedtatt ny organisasjonsmodell, uforutsette utgifter klubbhus og anlegg 
og underskudd i Fotballavd. knyttet til økte lønnskostnader. 
 

Administrasjon 
Ranheim IL har 6 fast og midlertidig ansatte hvorav 5 er menn og 1 er kvinne. Det er også 
flere som får utbetalt diverse honorarer for ulike engasjement i løpet av året, men som ikke 
er ansatt. Styret har ut fra vurderinger av bedriftens størrelse, antall ansatte og 
stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling. 
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Medlemstall 
Innrapporterte tall viser at Ranheim IL er registrert med 2397 medlemmer og aktivitetstall 
viser 2517 aktive medlemmer. Årsak til at aktivitetstall er høyere enn medlemstall er at 
medlemmet kan være registrert i flere avdelinger. 
Aktive medlemmer mellom 6-19 år, som LAM tildeles etter, utgjør 1740 barn og unge. 
 

Organisasjonsutvikling 
Etter årsmøtevedtak 2018, ble det iverksatt tiltak for ansettelse av daglig leder for 
idrettslaget. Det ble engasjert eksternt rekrutteringsbyrå (Eterni) for utvelgelse i samarbeid 
med styret. Prosessen ble gjennomført i perioden april-juli med tiltredelse fra ny leder Arne 
Kristian Fredriksen fra  01.09.2018.   
 
Oppfølging av vedtaket om en klubbstyrt organisasjonsmodell har hatt fokus på følgende 
høst 2018 og inn i 2019:  

• Administrative oppgaver utføres sentralt fom 1.1.2019 og styres fra daglig leder, 

med hensikt at avdelinger kan fokusere på sportslig aktivitet, mer enn 

administrasjonsoppgaver knyttet til klubbdrift. Dette med tanke på effektivisering, 

samspill, økonomi og roller knyttet til bedre klubbhverdag for frivillige og ansatte. 

Prosessen er iverksatt bl.a. igjennom budsjett og regnskapsarbeid der 

kostnadsfordeling internt er satt i fokus. 

• Anlegg og drift 

Det er opprettet eget driftsteam fom 1.1.19 som består av 1,5 stilling for ivaretagelse 

av driftsoppgaver knyttet til virksomheten. Denne er organisert som egen enhet og 

rapporterer direkte til daglig leder. Prinsippet er basert på bestiller og utfører modell 

som betjener alle driftsområder

 
• Etablering av Samarbeidsforum da avdelinger ikke lengre deltar på styremøter. 

Samarbeidsforumet består av oppnevnte representanter fra avdelinger, Daglig leder 

og styremedlem/er. Samarbeidsforumet skal møtes 4 ganger pr.år, hvor aktuelle 

saker behandles. Saker som krever styrebehandling, meldes som sak til 

førstkommende styremøte for hovedlag. Samarbeidsforumet har ikke kommet i gang 

i 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbhus 

Baner 

Ranheim 

 
Uteareal 

Parkering 

P 

Friidrettshall 

Vikåsen-

hallen 

Aktivitets-

park Vikåsen 

Ny 

idrettshall 

• Hovedansvar 

• Delansvar 

• Avtaler som regulerer 

anlegget 

• Bemanning og 

ressurser tilknyttet 

anlegg 

• Utgifter og inntekter 

• Tilskudd aktivitet og 

drift 

• Produksjon og tilbud 
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Anleggsutbygging 
 
Ny idrettshall.  
 
Arbeidsgruppen for ny hall har bestått av Arnfinn Semmingsen, Steinar Vorvik, Svein Gunnar 
Reppe og hvor daglig leder Arne K Fredriksen har tiltrådt 
 
Det er innhentet anbud etter prekvalifisering av 5 tilbydere. Etter forhandling er det inngått 
samhandlingskontrakt med Backe AS i januar 19. Det er nødvendig med avklaring av miljø- 
og geotekniske forhold før endelig kontrakt inngås 
 
Det søkes nå om kommunal garanti for grunnlag for lånefinansiering, forutsatt at prosjektet 
har tilfredsstillende lønnsomhet 
 
Årsmøtet har tidligere gitt styret fullmakt til låneopptak, samt at det er utviklet en 
organisering av klubben i samsvar med årsmøtets forutsetninger 
 
Prosjektet presenteres nærmere i årsmøte  
 
Vikåsen 9er.  
 
Arbeidsgruppen for nye flater har bestått av representanter fra Breddefotballen og hvor 
daglig leder Arne K Fredriksen har tiltrådt 
 
Det har vært stor usikkerhet rundt kostnadsbilde hvor nye kommunale normer har vært 
tema.  Det er gjennomført dialogmøter med Trondheim kommune (Idrettsenhet og 
kommunalteknikk) for oppfordring til samarbeid rundt prosjektet.  Det er nå fremlagt forslag 
til avtale med kommunen og en venter på de siste kostnadselementene. 
 
Det er tidligere inngått totalentrepriseavtale med Veidekke for gjennomføring av prosjektet 
 
Det søkes nå om kommunal garanti for grunnlag for lånefinansiering, forutsatt at prosjektet 
har tilfredsstillende lønnsomhet. Prosjektet vurderes til å ha marginal lønnsomhet pr. dato 
 
Årsmøtet har tidligere gitt styret fullmakt til låneopptak, samt at det er utviklet en 
organisering av klubben i samsvar med årsmøtets forutsetninger 
 
Prosjektet presenteres nærmere i årsmøte  
 

Marked.  
Markedsavtaler er inngått i regi av særidrettene. 
 
Det er inngått ny utstyrsavtale for klubben med Umbro, hvor G-Max Lade er lokal leverandør 
 

  
  

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Aktivitetshall/RANHEIM%20AKTIVITETSHALL%20presentasjon%2031.01.2019.pptx
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Aktivitetshall/RANHEIM%20AKTIVITETSHALL%20presentasjon%2031.01.2019.pptx
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Årsberetning fra avdelingene 
 

• Fotball- vedlegg  

• Håndball- vedlegg 

• Friidrett- vedlegg 

• Basket- vedlegg 

• Sykkel- vedlegg 

• Allidrett- vedlegg 
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SAK 6Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 

Årsregnskap 2018 Ranheim idrettslag 
 

 

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Regnskap/2019/Årsregnskap%202018%20-%20RIL.PDF
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Kontrollkomiteens rapport 

 
STYREMØTER 
Kontrollkomiteen har fått grundige og gode referater fra de jevnlige styremøtene. Alle 
møtereferatene viser at innkalling og referat har blitt godkjent i påfølgende styremøte. 
Referatene viser også at styret har vært beslutningsdyktig i møtene. 
 
AKTIVITET 
Ranheim idrettslag er ett av de største breddeidrettslagene i Trøndelag med mange 
avdelinger og dermed stor aktivitet. I den senere tiden har laget åpnet for nye avdelinger, 
noe som er svært positivt fordi det gir idrettslige aktivitetstilbud i takt med den stadig 
økende befolkningsveksten på Ranheim 
Møtereferatene viser tydelig at i tillegg til stor idrettsaktivitet i RIL, så har styret arbeidet 
hardt og effektivt med omorganiseringen av idrettslaget. Den nye organiseringen er i ferd 
med å komme på plass. Her var det et avgjørende grep å tilsette daglig leder. Videre er det 
også viktig for kommunikasjonen innad at valgte ledere av særidrettsutvalgene innkalles til 
hvert andre styremøte med egen sakliste. Arbeidet med å skape en felles hjemmeside for RIL 
betyr også mye for fellesskapet i idrettslaget.  
På anleggssiden har aktiviteten vært stor i 2018. Det gjelder planleggingen av en ny 
flerbrukshall, arbeidet med en aktivitetspark på Vikåsen og idrettslagets positive deltakelse i 
oppgraderingen av Extra Arena. Slik Kontrollkomiteen oppfatter det, er det et godt 
samarbeidsklima mellom Ranheim idrettslag og Ranheim Fotball Topp. 
 
ØKONOMI/REVISJON 
 
RIL har et underskudd på 192 000 kr i 2018. Dette er naturligvis en svakhet, som det må 
være et mål å rette opp i 2019. Underskuddet skyldes store og uforutsette kostnader på 
klubbhus, store strømutgifter, økte lønnskostnader og mindre utleie av klubbhuset. 
Ifølge revisors beretning er RILs årsregnskap «avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per        31. desember 2018, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge.» Videre heter det at «ledelsen har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.» 
Generelt er det Kontrollkomiteens oppfatning at RIL har en meget sterk posisjon og et godt 
omdømme i lokalsamfunnet. 
 
Ranheim, 120319 
Gørild Bjerken (sign) 
Unni Kristiansen (sign) 
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Revisors beretning 
 

 
  

 
 



Årsmøte Ranheim Il 2018 

 

 

19 

_____________________ 
Styret foreslår at det fremlagte årsregnskap for 2018 med et underskudd på kr 190 916 med 
tilhørende rapport fra kontrollkomite og revisjonsberetning vedtas   
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SAK 7Behandle innkomne forslag og saker 
 
Ingen saker er innkommet innen fristen.  
 

SAK 8Fastsette medlems- og aktivitetsavgifter  
 
Styret foreslår følgende medlems- og aktivitetsavgifter for 2020:  
 

Post Vedtatt for 2019 2020 

Enkeltmedlemskap 350 400 

Familiemedlemskap 600 700 

Støttemedlemskap 200 250 

Aktivitetsavgift Styret gir alle gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette sine 

egne aktivitetsavgifter 

Styret gir alle gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette sine 
egne aktivitetsavgifter 
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SAK 9Budsjett 2019 
 

Budsjett for 2019 er strukturert i samsvar med vedtatt organisasjonsendring med fordeling 
av oppgaver mellom hovedlag og særidretter. Årets resultat sammenstilt pr. avd vedlegges 
til orientering: 
 

 
________________________ 
Styret foreslår:  
Årsmøte vedtar fremlagte budsjett for 2019 med en omsetning på 10,7 mill og overskudd på 
kr 148 400.  
Årsmøtet ber styret bidra til at alle særavdelinger for 2020 legger frem budsjetter med 2% 
overskudd.  
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SAK 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Styret foreslår at organisering av Ranheim IL i 2019 er i samsvar med vedtak om 
organisasjonsendring på årsmøtet i 2018 
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SAK 11 Valg av revisor 
 
Styret foreslår at det gis fullmakt til å engasjere revisor til neste års revisjonsarbeid. 
 

SAK 12 Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til styre, kontrollkomite og representanter til ting 
 
Styret: 
 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Rune Venås 2018-2019 Gjenvalg 
 

2019-2020 

Nestleder Nina Bakken 
Antonsen 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Tord Lien 2018-2020 Ikke på valg 
 

 

Styremedlem Anne 
Kathrine 
Slungård 

2017-2019 Gjenvalg 
 

2019-2021 

Styremedlem Andreas 
Dullum 

2017-2019 Gjenvalg  2019-2021 

Styremedlem Ole Hellman 2017-2019 På valg Rune 
Samstad 
Gerhardsen 

2019-2021 

Varamedlem Gry Fiksdal 2018-2020 Ikke på valg   

Varamedlem Christian 
Lauritzen 

2017-2019 På valg Per Inge 
Lauritsen 

2019-2021 

 
 
Kontrollkomite: 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Medlem 1 Gøril 
Bjerken 

2017-2019 Gjenvalg 
 

2019-2021 

Medlem 2 Unni 
Kristiansen 

2017-2019 Gjenvalg  2019-2021 

 
 
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett, eller gir styret til å oppnevne representanter: 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Representant 
1:  

Nina B. 
Antonsen 

2017-2018 Gjenvalg 
 

2019-2020 

Representant 
2:  

Ingen 2017-2018  Rune Venås 2019-2020 
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Valg av gruppestyrer, foreslått av gruppenes årlige møte 
 
Breddefotball: 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Christoffer 
Hansen 

2017-2018 Gjenvalgt  2019-2020 

Nestleder Geir Mæland 2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Unn Tove 
Wågbø 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Andreas 
Dullum 

2017-2018 Gjenvalgt  2019-2020 

Styremedlem Siri 
Kjeldsberg 

2017-2018 På valg Bård Solem 2019-2020 

Styremedlem Morten 
Jullumstrø 

2017-2018 På valg   

Styremedlem Astrid 
Jakobsen 

2017-2018 På valg   

Varamedlem Odd 
Guldbrandsen 

2018 På valg Camilla 
Aune 

2019-2020 

Varamedlem Tiril Nordgård 
Løkken 

2018-2020 Ikke på valg   

 

Håndball: 
Stilling Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Ann Kristin 
Selmer 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Arnfinn 
Semmingsen 

2016-2018 På valg Bente-Irene 
Finseth 

2019-2020 

Styremedlem Bente Reiten 2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Rune Zahl 
Gerhardsen 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Espen Mo 2016-2018 På valg Odd 
Morten 
Sørensen 

2019-2020 

Styremedlem Tord Lien 2016-2018 På valg Sissel Kvam 2019-2020 

Styremedlem Ikke besatt     

 

 

 

 

 

 

 

 
Friidrett 
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Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Torgrim 
Jakobsen 

2018-2019 På valg Ikke besatt  

Nestleder Marianne 
Lorentzen 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Pål Reppe 2017-2019 Gjenvalgt  2019-2020 

Styremedlem Frank 
Antonsen 

2017-2019 På valg Jon Morud - 
sekretær og 
hallvaktansv. 

2019-2021 

Styremedlem Steinar 
Bernersen 

2017-2019 På valg Gjenvalgt 2019-2021 

Styremedlem Morten 
Fredriksen 

2017-2019 På valg Gjenvalgt 2019-2021 

Styremedlem Marianne  
Aune 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Odrun 
Gederaas 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Torbjørg 
Slette 

2017-2019 På valg Unni Sandøy 2019-2021 

Styremedlem Fredrik 
Weiseth 

2018-2020 Ikke på valg Ny 
utøverrepresentant 
er Trygve 
Tegnander 

 

 
Basket: 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Carlos 
Hernandez 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Kristin Fiva 
Edvardsen 

2018-2020 Ikke på valg   

Styremedlem Marianne 
Lindseth 

2018-2019 På valg Oddvar 
Uleberg 

2019-2021 

Styremedlem Erling 
Siggerud 

2018-2019 Utgår   
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Sykkel: 
Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Olav Sigurd 
Sandvik 

 Gjenvalg   

Styremedlem Anders 
Solhaug 

 Gjenvalg   

Styremedlem Ole Kristian 
Sporsheim 

 Gjenvalg   

Styremedlem Geir Ove 
Kjesbu 

 Gjenvalg   

Styremedlem Jan Biti  Gjenvalg   

Styremedlem Audun 
Hovland 

 Gjenvalg   

 

 
 
Allidrett: 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Hedvig 
Almås Eli 

    

Kasserer Jonny 
Andersen 

    

Nestleder Ina 
Løvlihaugen 

    

Styremedlem Ingrid Selle 
Østgård 

    

Styremedlem Cecilie 
Kjerringvåg 

    

Styremedlem Stian Sætran     

Styremedlem Linda Trones     
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Valgkomite 
Styret fremmer forslag til følgende valgkomite: 
 

Funksjon Navn Periode Valg Navn ny Periode 

Leder Jan Erik Vold 2018-2019 På valg Katrine A. 
Haugen 

2019-2021 

Medlem Katrine A. 
Haugen 

2018-2019 På valg Jan Erik Vold 2019-2020 

Medlem Stig Winsnes 2018-2019 Gjenvalg 
 

2019-2020 

Vara Kari Kirkvoll 2018-2020 Ikke på valg 
 

 

   
 
 

Årsmøte slutt! 
 
 
 
 
 
 
 


