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Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2020 

 
Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Zoom mandag 27. april kl. 18 – 19.30. 
 
Sak 1:  Åpning 

Styremedlem Ingvild Little ønsket velkommen og gjennomgikk styrets 
bakgrunn for valg av digital gjennomføring av årsmøtet ved å vise til 
smittevernstiltakene som følge av koronapandemien.  
 
Retningslinjer for møteoppførsel i digitale møter ble gjennomgått.  
 
Opptelling av fremmøtte og stemmeberettigede viste: 
- 32 fremmøtte 
- 14 stemmeberettigede1 
 

Sak 2:  Konstituering 
2.1: Ingvild Little velges til dirigent. 
2.2: Leif Arne Ingebretsen velges til sekretær. 
2.3: Arild Trelsgård og Kari Grindland velges til å underskrive protokoll. 
 

Sak 3:  Godkjenning av innkalling 
   

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

Sak 4:  Godkjenning av saksliste 
   

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 

Sak 5:  Årsberetning for 2019 
Gjennomgang av aktiviteter i 2019 ved styreleder Thomas Gjerustad. 
Gjennomgår arrangementer og konkurranser i 2019. Forteller om 
arbeidet styret har gjort overfor bystyret, som endte med kraftig økning 
i driftstilskuddet for 2020. 

 

 
1 For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vågsbygd Turn IL i minst én måned, fylle minst 
15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og 
forslagsrett. 
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Hovedtrener for salto- og troppspartiene, Espen Skjelnes, kommenterer at 
han gjerne ville hatt turnernes resultater inn i årsberetningen. Styret tar dette 
til etterretning.  

 
Vedtak: Årsberetningen godkjennes 

 
Sak 6:  Regnskap for 2019 
  Gjennomgang ved Lise Marie Selseng på vegne av klubbens administrasjon.  
 

Det kommer spørsmål til enkelte poster i regnskapet. Lise Marie redegjør 
for disse og orienterer om at klubben har gått over til nytt medlemssystem i 
2020 (WebOrg) som vil gjøre fremtidige regnskap mer oversiktlige, bl.a. 
mht. spesifisering av flere poster under inntekter og utgifter.  

 
Vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes. 

 
Sak 7:  Planer for 2020 

Styrets nestleder, Leif Arne Ingebretsen, orienterer. Tar forbehold om at 
situasjonen med koronaviruset gjør at informasjonen om fremtidsplaner er 
usikker. Forteller at styret ønsker å bevare dagens hovedtrenere, og 
utdanne hjelpetrenere. Hall-situasjonen ser ikke like kritisk ut lengre, det 
nye styret bør kunne få forlenget leieavtalen slik den er i dag fra 2021. Det 
er planer om å profesjonalisere den daglige administrasjonen av klubben 
med en lønnet daglig leder-stilling svarende til ca. 50.000/år. 

 
Arild Trelsgård setter spørsmålstegn ved at det brukes så mye penger på 
trenere, først og fremst innen apparatturn, når økonomien er usikker, og 
spør hva som eventuelt gjør at styret mener at klubben kan bære denne 
utgiften. Nestleder informerer om økte inntekter som følge av økt støtte fra 
kommunen (økning fra 210.000 kroner i 2019 til 430.000 i 2020) og økte 
inntekter fra sponsorer.  
 
Espen Skjelnes stiller spørsmål til hallkapasitet og fordeling av plass i hallen 
mellom ulike partier, hvor han vurderer at apparatturn prioriteres over tropp 
og bredde. Nestleder informerer om at hallen står ubrukt fredag, lørdag og 
store deler av søndag som treningsplanen ser ut for vårsemesteret og at 
styret ønsker en bedre utnyttelse av hallen for høstsemesteret 2020. 

 

    Vedtak: Planer for 2020 godkjennes. 
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Sak 8:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 
Medlemskontingent 
Vedtak: Medlemskontingent beholdes uendret fra 2020 og settes til kr. 300 
for kalenderåret 2021. 
 
Treningsavgifter for de ulike partiene 
Vedtak: Årsmøtet gir styret godkjenning til å fastsette treningsavgifter for 
høstsemesteret 2020 og vårsemesteret 2021. 

 
Sak 9:  Budsjett for 2020 
 

Lise Marie Selseng orienterer om budsjettet på vegene av klubbens 
adminsitrasjon. 
 
Arild Trelsgård spør om styret har vurdert å justere treningsavgiftene på 
bakgrunn av koronasituasjonen. Lise Marie svarer at vi her forholder oss til 
retningslinjer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), og at de ikke 
har anbefalt dette. 
 
Espen Skjelnes stiller spørsmål om det er rimelig at treningsavgift på 
troppspartier kan være opp mot 3500 kroner, og om dette har blitt undersøkt 
mot andre klubber. Leif Arne Ingebretsen svarer at dette har blitt sjekket mot 
Kristiansand Turnforening hvor troppsturnene betaler 4000 kroner. 
 

Vedtak: Budsjett for 2020 tas til orientering 
 

Sak 10: Organisasjonsplan for VTIL  
Styremedlem Ingvild Little orienterer om bakgrunnen for at klubben 
trenger en organisasjonsplan, og presenterer noen hovedpunkter i 
denne. Planen tilpasses løpende og behandles årlig på årsmøtene. 

 
Vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes. 

 
Sak 11: Innkomne saker 

På grunn av treningshallens nærhet til Rec Solar har klubben blitt 
bedt om å vurdere en beredskapsplan i tilfelle storulykke. 

 
Styrelder Thomas Gjerusted orienterer om at han har vært i kontakt med 
HMS-leder ved denne bedriften som ikke vil at vi skal utvikle en egen 
beredskapsplan på dette, men forholde oss til klubbens rømningsplaner. 
Styret har likevel besluttet at vi ønsker en gjennomgang av våre rutiner og 
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planer i tilfelle ulykke. 
 
Vedtak: Det nye styret sørger for en gjennomgang av klubbens rutiner og 
planer i tilfelle ulykke. 

 
Sak 12: Valg til styret  
 

Ingvild Little orienterer om at det ikke lyktes å etablere en valgkomite i år 
og at samtlige medlemmer derfor har fått anledning til å melde interesse 
for styreverv. Av de sittende styremedlemmene har alle på nær Pål 
Christensen meldt interesse for gjenvalg. I tillegg har én ytterligere 
kandidat meldt seg, Jan Rober Fiksdal.  
 
Innstillingen til styrekandidater er som følger: 
Thomas Gjerustad som styreleder – velges for 1 år 

  Leif Arne Ingebretsen som nestleder – velges for 1 år 
  Terese Paslawski Rødland – velges for 2 år 
  Ingvild Gundersen Little – velges for 1 år 
  Jan Robert Fiksdal – velges for 2 år 
   
  Vara: Hege Valvik – velges for 1 år 
 
   Vedtak: Innstillingen til styrekandidater godkjennes. 
 
    
 
 
 

Arild Trelsgård (May 3, 2020) Kari Grindland (May 3, 2020)
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