PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2021

Harstad Turnforening

Årsmøtet avholdt elektronisk
onsdag 14. april 2021 kl. 20:00

Grunnlaget legges i gym og turn
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PROTOKOLL
Sak 1: GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
12 stemmeberettigede.
Sak 2: GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent. Etter endt årsmøte blir det litt medlemsinformasjon om coronasituasjonen, kandidat
til valg til styret i HIR og om turnhallprosjektet.
Sak 3: VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Arne Bratsberg valgt som dirigent og Tone Dahl Jacobsen som sekretær. Guro D. Johansen og
Frode Eikeland skriver under protokollen.

Sak 4: ÅRSMELDING FOR 2020.
Gjennomgang av årsmøtet ved styreleder.
På årsmøtet 23. mars 2020 ble følgende styre valgt:

Leder
Nestleder, kasserer
Styremedlem 1 , sekretær
Styremedlem 2, medl.ansv.
Styremedlem 3, draktansv.
Styremedlem 4, turnhallansv.
Styremedlem 5, treneransv.
Styremedlem 6, arr.ansv

Geir Borch Karlsen
Lise-Karin Fjærli
Tone Dahl Jacobsen
Tanya Johannessen
Benedikte Nilsen
Arne Bratsberg
Leif Igor Micheeff
Mats Bang Pedersen

til 2021
til 2021
til 2021
til 2022
til 2021
til 2021
til 2022
til 2022

Vara 1
Vara 2

Linda Søfting
til 2021
Siw Skogstad Johnsen til 2022

Revisor 1: Rolf Hall
Revisor 2: Håvard Tømmerås
Styret fikk i oppgave å oppnevne valgkomite og den har bestått av Thomas Backer-Grøndal og
Sverre Amdam.
Styret har i perioden arbeidet med følgende saker:
Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden, og vært behandlet 150 saker. Det er i tillegg
behandlet en rekke saker ved utveksling av e-poster mellom styremedlemmene. Koronasituasjonen
har vært håndtert med epostutvekslinger ukentlig og tidvis daglig ift. styrets beslutninger om dette.
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Koronasituasjonen
2020 har vært et krevende år med Covid19 og nedstenging av aktivitet. Vi har laget egne
koronaretningslinjer for trening og har kjøpt 5 kasser desinfiseringsutstyr (håndsprit, overflatesprit
og engangskluter). Fire er plassert i Harstadhallen og en i gymsalen på Medkila skole. Vi registrerer
også all deltakelse på trening på det aktuelle parti i Spond, for å lette en ev. smittesporing.
Med bakgrunn i koronasituasjonen har vi dessverre heller ikke kunnet arrangere verken våravslutning
eller juleavslutning. Alle stevner og alle konkurranser ble avlyst fra mars 2020. Det eneste
arrangementet før pandemien tok til, var sonemesterskapet i Tromsø 22. og 23. februar. Her deltok
22 gymnaster. Flere trenerkurs mv. har også blitt avlyst.
Turnforeningen er ikke et bydelsidrettslag, men favner om hele Harstad kommune og minst to
nabokommuner, inkl. alle skoler, barne- og ungdomstrinn, videregående skole og også voksne i
forskjellige deler av arbeidsliv og næringsliv. I tillegg er vi så heldig å ha mange trenere som jobber i
helsevesenet. Disse har fra egen arbeidsgiver i noen grad strengere regler for deltakelse enn andre
trenere.
Harstad turnforening har i noen tilfeller lagt seg på en noe strengere linje enn de nasjonale reglene
og de kommunale reglene, dette ved å i noen tilfeller stenge ned tidligere enn nasjonale og
kommunale regler, og i noen tilfeller holde stengt noen dager ekstra. Vi er klar over at nedstengning
har store konsekvenser for gymnastene, og særlig sårbare barn. Vi ser også at vi har hatt større frafall
siste år enn vanlig i HTF, men slik vi oppfatter det, likevel noe mindre frafall enn de fleste andre
idrettslagene. Vi mener likevel denne strategien har vært riktig for HTF og ift. vår situasjon.
Særlig på de eldste partiene, og spesielt på konkurransepartiene Rekrutt og Jr/sr er det vanskelig å
etterfylle ved nyopptak. Det bør derfor om mulig gjøres en jobb med å forsøke å få disse gymnastene
tilbake i løpet av 2021.
Koronasituasjonen har vært krevende for HTF, men vi mener at foreningen har kommet seg godt
gjennom situasjonen så langt. Vi har hatt smittede gymnaster og trenere/verv, men disse er ikke blitt
smittet på trening og de har så vidt vi kjenner til, heller ikke smittet andre gymnaster i foreningen (på
trening). Vi har også hatt trenere og gymnaster i ventekarantene, uten at det har endt med positive
tester.
Vi mener både gymnaster, foreldre og trenere har gjort en meget god jobb med å følge
retningslinjene, både hva angår å være hjemme om man ikke er helt frisk, og god håndhygiene og
hostehygiene. Det som er utfordringen, er å holde partiene adskilt i hallen. Vi er opptil 4 partier i
hallen samtidig, og med trenere kan det utgjøre opp til 100 personer. Partiene skal holdes adskilt
med 5 meter avstand. Her har vi fortsatt et forbedringspotensiale når det gjelder å unngå mingling
mellom partiene i hallen.
Turnhallprosjektet
Prosjektgruppa for turnhall har i 2020 bestått av Arne Bratsberg, Leif Igor Micheeff og Geir Borch
Karlsen. Det har vært jobbet med flere alternative måter å realisere turnhall på, men store deler av
2020 ble det jobbet videre med å realisere turnhall som del av «trippelhallkonseptet» ved ny
videregående skole i Seljestadfjæra ved Equinorbygget.
4

Arne og Leif var den 28.02.2020 i møte med Norges Gymnastikk- og Turnforbund om
turnhallprosjektet. Her deltok Øistein Leren og Stig Nilsen fra NGTF og Rikard Linden fra LEG. Det ble i
etterkant av det laget en konseptskisse for mulig innredning av turnhall.
Det har vært avholdt møte med Samfunnsløftet (SNN) den 24.11.2020, der vi fikk presentere vårt
turnhallbehov og våre tanker om realisering, og Samfunnsløftet fikk gitt sine tilbakemeldinger til oss
ift. muligheter og begrensninger.
Det har vært jobbet både ift. administrasjonen i kommunen, politikere og Harstad idrettsråd, og ift.
mulige sponsorer og næringsliv. HTF har deltatt i brukermøter med kommunen i 2020. Det har også
vært jobbet ift. media (HT) med en rekke oppslag, og ift. egen medlemsmasse gjennom
hjemmesiden, Facebook og Spond. Det har vært god respons på dette arbeidet.
Det er også laget en egen TURNHALL TIL ALLE-folder sammen med Anita Tennbakk på Anew (tidligere
Hipp Hurra). Folderen er delt ut til kommunen, Idrettsråd, 68N og en del politikere, og til alle
gymnaster og trenere i HTF.
Høsten 2020 ble det etter hvert klart at trippelhallkonseptet (to håndballflater til vgs. + turnhall og
kampsport) ville fordre større tomt enn det fylkeskommunen har kjøpt/satt av til formålet.
Kommunen klarte ikke å komme til enighet med fylkeskommunen om plassering av hallen eller deling
av kostnader ved ev. tomteutvidelse.
Som følge av dette ble det klart at administrasjonen ville anbefale å si opp intensjonsavtalen med
fylkeskommunen. Parallelt jobbet HTF sammen med HIR, og Harstad skøyteklubb og Harstad
Ishockeyklubb (de tre prioritet 1-idrettene ift. nye idrettsanlegg) med å enes om en omforent
innbyrdes prioritering innenfor prioritet 1-idrettene. Denne ble som følger og ble oversendt til
kommunen 27.01.2021:
Pri 1.1: Is-idrett fase 0 – Ismaskin og garasje til is idrettene på Kanebogen (finansiering
vedtatt desember 2020 og vil bli anskaffet i 2021)
Pri 1.2: Turnhall med fasiliteter for kampsport ved Stangneshallen
Pri 1.3: Is-idrett fase 1 – Kunstfrossen lengdeløpsbane med ishockeybane i halv størrelse på
Kanebogen stadion
Pri 1.4: Is-idrett fase 2 – Ishockeyhall på Stangnes, sekundært Blåbærhaugen
Den 28.01.2021 besluttet kommunestyret å si opp intensjonsavtalen. Samtidig ble det fattet
beslutning om å gjennomføre et for-/skisseprosjekt for etablering av turnhall med kampsortfasiliteter
i tilknytning til Stangneshallen, og det ble bevilget 700.000 til prosjektet. Bestillingen fra
kommunestyret er å gjennomføre for-/skisseprosjektet våren 2021 slik at det kan være klart til å
legges frem for politikerne tidlig høst 2021 for beslutning om realisering og beslutning om
finansiering, og klart for å sette jobben ut på anbud.
For-/skisseprosjektet må ta stilling til hvordan en slik realisering kan la seg gjøre, både ift.
reguleringsplaner, ift. Stangneshallen og det må lages et romprogram og en funksjonsbeskrivelse
som kan settes ut på anbud for en totalentreprise i regi av kommunen.
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Det ble avholdt møte med Stangneshallen AS 16.02.2021 og første møte i prosjektgruppa til
kommunen ble gjennomført 11.03.2021, andre møte skal være 16.04.2021. I prosjektgruppa deltar
kommunen, HTF, Harstad idrettsråd, Stangneshallen AS og kommunens rådgiver fra Asplan Viak og
Norconsult. På møtet 11.03.2021 stilte også Harstad karateklubb. Øvrige kampsporter har så langt
ikke møtt.
Første leveranse fra Asplan Viak og Norconsult i form av et rom- og arealprogram ble mottatt
06.04.2021 og vi jobber pt med å gå gjennom denne og gi tilbakemelding før møtet 16.04.2021.
Unge trenere-prosjektet
HTF har siden 2018 hatt et eget Unge trenere-prosjekt, der vi forsøker å rekruttere unge gymnaster
eller unge tidligere gymnaster som trenere i HTF, og å gi dem mulighet til å ta kurs og utdannelse
som del av prosjektet. I tillegg lønnes de med kr 5.000 pr halvår der de forplikter seg til 1-2 treninger
pr uke. Det er en forutsetning av deres egne turntreninger og nødvendig skolearbeid går foran
treneroppgavene. Unge trenere-kontraktene er forbeholdt trenere som ikke er i fullt arbeid, men
som er skoleelev/student.
Prosjektet er en forberedelse til en profesjonalisering av HTF og forberedelse for en situasjon med
egen turnhall og opptil 2-3 ganger flere gymnaster, herunder 1-2 full tids ansatte trenere i
foreningen.
HTF har pt 7 unge trenere i prosjektet. Vi håper situasjonen bedrer seg ift. muligheten til å delta på
og å avholde kurs, da coronasituasjonen dessverre har medført at det aller meste er blitt avlyst det
siste året.
Prosjektet oppfattes av styret å være en suksess og anbefales videreført.
Spond
HTF har brukt Spond noen år partivis. Fra 2020 har vi lagt alle partiene inn i Spond under er en HTFparaply. Her legges alle treninger/arrangementer inn og det kommuniseres med trenere, gymnaster
og foreldre med innlegg og direktemeldinger. I Spond registres også all oppmøte på treninger slik at
vi ifm. ev. smittesporing har full kontroll på hvem som har vært i hallen og i hvert parti til enhver tid.
Medlemssystem, ventelister og regnskap
Det er gjennomført en større omlegging til nytt medlemssystem, og vi har byttet fra Fiken til Visma
på regnskap. Dessverre må våre 600 på ventelister fortsatt behandles «manuelt» i Excel, da heller
ikke det nye medlemssystemet fra NIF ivaretar dette i særlig grad, til tross for lovnader fra
leverandør om dette.
Generalsponsor Sparebank 68 grader nord
HTF har lokalbanken vår, Sparebanken 68 grader nord (68N) som generalsponsor siden 2019. 68N
støtter oss med kr 150.000 pr år i 2019, 2020 og 2021. Vi håper også vi får med 68N som støttespiller
videre både ift. drift og ift. turnhallprosjektet vårt. Takk til 68N for støtten så langt!
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Andre sponsorer
Det har vært jobbet med flere andre sponsorer ift. drift og ift. turnhall, men det er avventet å inngå
nye avtaler frem til vi har klarhet nok i turnhallkonseptet, da vi ønsker at nye sponsorer også skal
forplikte seg til å bli med oss på turnhallprosjektet. Vi vil jobbe videre med nye sponsorer straks de
første konseptskissene for turnhall ved Stangneshallen er klare.
Klubben i mitt hjerte, Spleis og andeler i turnhallen
HTF deltok i november 2020 i «Klubben i mitt hjerte» i regi av NIF, P4 og Spleis. Vi fikk veldig mange
daglige stemmer og deltok derfor i mange dagskonkurranser, men ble dessverre ikke trukket ut som
dagsvinner. Gjennom Spleis samlet vi likevel inn kr 11.550 til turnhallprosjektet. Takk til alle som
bidro i denne omgang! Straks turnhallprosjektet er kommet litt videre vil vi åpne for en ny Spleis.
Det er allerede åpnet for å kjøpe «ideelle andeler» i turnhallen til kr 500 pr stk. Husk også å sette HTF
som mottaker av grasrotandelen på tippelappen.
Opptak, venteliste, unntak
HTF har 260-300 medlemmer og til enhver tid ca 600 unger på venteliste. Det er et stort ansvar å
forvalte de mulighetene vi har til å ta inn nye gymnaster på en god måte. Ventelisten er inndelt i
årskull der de som har stått lengst på venteliste i hvert kull står øverst og tas inn først. Ved ledig plass
på et parti sendes det ut tilbud til de som står øverst på ventelisten i hvert kull, med en frist til å
takke ja til plassen.
Unntak fra denne ordningen gjelder for gymnaster som kommer til byen fra annen turnforening (i
annen by). Disse får komme foran og blir tilbudt plass straks det er ledig plass. Unntak gjøres også for
barn til foreldre som tar verv i foreningen eller tar på seg treneroppdrag i HTF. Det gjøres også
unntak for de to plassene vi årlig stiller til disposisjon til Inkluderingsprosjektet/Aktivitetsguiden.
Trenere
HTF har for tiden ca 50 flotte trenere (inkl. unge trenere). Disse tilbys kurs og opplæring, men
dessverre har det meste av kurs blitt avlyst i 2020. Vi har store forhåpninger om bedring på dette
området i 2021, og også kanskje å arrangere et eget trampettsikringskurs i Harstad.
Inkluderingsprosjektet «Aktivitetsguiden», ALLEMED, Ungfritid.no
Turnforeningen er del av inkluderingsprosjektet "Aktivitetsguiden" i kommunen. Dette er et
samarbeid mellom kommunen, NAV og idrettslagene, Idrettsrådet og Troms idrettskrets. Målet for
prosjektet er å inkludere alle barn og unge ved å gi et idrettstilbud til familier med vanskelig økonomi
eller familier som er ny i Harstad. Dette skal bidra til å forebygge sosial eksklusjon og utenforskap, og
ha positiv effekt på folkehelsa. Familiene får en aktivitetsguide i idrettsrådet som
inkluderingsansvarlig i idrettslagene samarbeider med. Aktivitetsguidene skal fungere som en
døråpner til idretten i Harstad. Turnforeningen stiller årlig plass til to gymnaster til disposisjon for
Aktivitetsguiden. De to siste årene har prosjektet dessverre ikke tildelt plass til unger som ønsker å
prøve seg i Harstad Turnforening. Vi opprettholder å stille to plasser til rådighet til prosjektet og
håper prosjektet tar i bruk disse plassene i løpet av 2021.
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Styret har deltatt på et større ALLEMED-dugnad i form av et digitalt møte den 12.01.2021, der det ble
diskutert mange nye tiltak innen dette temaet, og vi fikk en del nye ideer på måter å jobbe med
denne problematikken på. Vi har også 24.03.2021 deltatt på informasjonsmøte vedr. Ungfritid.no
Varsling om seksuell trakassering, annen trakassering, overgrep, mobbing og diskriminering
Styret har satt fokus på dette viktige temaet, og har 27.01.2021 deltatt på digitalt informasjonsmøte
om seksuell trakassering i idretten. Vi har også lagt ut informasjon om temaet og om varsling i HTF på
hjemmesiden, Facebook og på Spond. Vi vil også ha dette som tema på trenermøte i vår.
Skader
Vi har dessverre også i 2020 hatt noen skadesaker hos gymnaster, og ryggproblemer mv hos trenere
under sikring. De fylles ut intern skademelding i HTF som sendes styret, og gjennomgås på
styremøtet. Dersom saken skal meldes in til idrettsforsikringen må dette gjøres av gymnast/foreldre,
og følges opp av disse. Styret kan gi bistand dersom det er ønskelig. Gymnastene følges primært
ellers opp av hovedtrener, men også i noen grad av styret.
Av andre saker nevnes:
- Oppfølging av trenere/instruktører
- Samarbeidsavtaler med trenere/hjelpetrenere
- Politiattester og trenerkontrakter
- Bestilling av overtrekksdresser og hettegensere
- Oppfølging av generalsponsoravtale med Sparebank 68 grader Nord (68N)
- Søkt og inngått avtaler om treningstid med skoler/haller
- Idrettsregistrering og søknader om støtte
- Informasjon til medlemmene, oppdatering av hjemmesiden og facebooksiden
- Spond
- Grasrotandelen
- Startet nye parti
- Generell administrasjon av turnforeninga
- Årshjul HTF
Representasjon
-

Ledermøte HIR, 30.01.2020, Geir Borch Karlsen
Årsmøte Harstad Idrettsråd 17.06.2020, Geir Borch Karlsen, Lise-Karin Fjærli, Leif Igor
Micheeff og Benedikte Nilsen
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-

Ekstraordinært årsmøte Harstad Idrettsråd 30.09.2020, Geir Borch Karlsen, Lise-Karin Fjærli,
Leif Igor Micheeff og Benedikte Hass.
Varerepresentant Harstad Idrettsråd, Øystein Borch Karlsen
Seksuell trakassering og overgrep i idretten v/Troms og Finnmark Idrettskrets, Geir Borch
Karlsen og Lise-Karin Fjærli

Aktivitet/Arrangement
Det er fortsatt god aktivitet i klubben, og vi har ventelister på alle parti så nær som de eldste. Vi
hadde totalt 13 partier pr. 31.12.2020 med 284 medlemmer. Ventelisten var ved årsskiftet var 613
barn/ungdommer.
Utstyr
Harstad Turnforening eier turnutstyret i Harstadhallen (og noe mindre utstyr i Medkila). Utstyret er
ikke vurdert ift avskrivning og verdi, men har en betydelig gjenskaffelsesverdi. Utstyret er forsikret i
IF.
Utstyr pr dags dato:
-

Trampett, 5 stk (hvorav 1 i Medkila gymsal)
Springolini, 1 stk
Saltoklosse,
Frittståendefelt
Tjukkaser, 10 stk
Div. små matter
Rokkeringer
Skum kasser, 2 stk
Sving stang
Tilløpsklosser, 4 stk
Soft kile 4 stk (2 store og 2 små)
Soft matte
Bom
Dame skranke
Herre skranke
Bøylehest
Air track 1
Tumbling bane
Toppmatte (landing)
Springbrett, 5 stk (hvorav 2 i Medkila gymsal)
Tillegg til tjukkas, 2 stk
Flikkflakk-klosse
Div. småutstyr

Det har i 2020 ikke vært foretatt innkjøp av utstyr.
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Kleslager
Vi har også et mindre lager av klær. Pr 31.12.2020 har vi følgende beholdning:
Overtrekks jakker
Overtrekks bukser
T-skjorter
Hettegensere
Piké

19 stk
19 stk
9 stk
25 stk
32 stk

Medlemstall pr 31.12.2020:
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

Totalt

Kvinner

14

96

28

3

48

200

Kvinner 2019

20

81

29

4

52

186

Menn

10

43

9

1

32

95

Menn 2019

10

40

7

0

19

76

Totalt

24

139

37

4

80

284

Totalt 2019

30

121

36

4

71

262

Vedtak:
Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning.
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Sak 5: Regnskap 2020
Gjennomgang av regnskapet ved kasserer.
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Overskuddet fra 2020 på kr 307.475,69 foreslås disponert som sparing til turnhall.
Harstad turnforening har to kontoer i Spb 68N, med en total saldo pr 31.12.2020 på kr 1.431.242
Driftskonto kr 938.149

Turnhallkonto kr 493.093
12

Revisors beretning 2020

Vedtak:
Årsmøtet tar det reviderte regnskapet til etterretning. Overskuddet fra 2020 på
kr 307.475,69 settes av til sparing til turnhall.
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Sak 6: Innkomne saker
6.1 Fordeler som trener eller styreverv etc. i HTF
Personer som tar verv i styret eller som trenere i HTF får visse fordeler. Disse har vært uendret i
mange år, og stammer dels fra en tid da det bare var noen få trenere i HTF. Fordelene er både en
påskjønnelse til de som tar treneroppgaver og verv i HTF, og også som lokkemiddel for å skaffe
trenere og styremedlemmer mv. Det er selvsagt pkt. b) Rett til plass for gymnaster som har størst
effekt i trener-rekrutteringssammenheng. I dag er vi ca. 50 trenere og personer med styreverv og
fordelene utgjør derved en betydelig utgift for HTF. Ordningene har dels vært dårlig kjent og det er
avdekket at flere trenere ikke har vært kjent med ordningene, og også at flere ikke har får ta del i alle
fordelene.
a) Honorar
Som hovedtrener får man kr 1.500 i honorar pr år, hjelpetrenere får kr 1.000 i honorar pr år. Trenere
i Unge trenere-prosjektet får kr 5.000 i honorar pr halvår (kr 10.000 pr år). Styrehonoraret er på kr
1.000.En del trenere velger å la honoraret tilfalle HTF ved å ikke oppføre kontonummer på
trenerkontrakten.
b) Rett til plass for gymnaster
For personer som tar verv i HTF eller for HTF (for eksempel i HTFs styre, komiteer som
turnhallprosjektet, eller i styret i HIR mv.) eller som tar treneroppgaver i HTF, får fortrinnsrett til å få
plass til egne barn i foreningen, såfremt det er plass på partiene.
c) Profileringsklær
Trenere og styremedlemmer får HTF t-skjorte/trøye etc. og får 50 % rabatt ved kjøp av HTFovertrekksdress til seg selv.
d) Fritak for treningsavgift for ett barn
Trenere og styremedlemmer får i dag fritak for treningsavgift for et barn.
Fordelene ble gjennomgått med trenerne på trenermøte i januar 2021, og det ble da fra leder
foreslått å fjerne pkt. d) Fritak for treningsavgift for ett barn. Forslaget var begrunnet med at det
hadde liten eller ingen rekrutteringseffekt, var dårlig kjent og virket skjevt iom. at vi har flere trenere
som ikke har egne barn i foreningen. I tillegg koster ordningen ca kr 50.000 pr år og fritaket må
ordnes manuelt for hver enkelt trener ifm. faktureringen (som ellers er «automatisert» i noen grad).
Forslaget fikk full tilslutning fra de oppmøtte trenerne på trenermøtet.
Vedtak:
Årsmøtet stadfester de tre fordelene a) Honorar, b) Rett til plass for gymnaster og c)
Profileringsklær, videreføres, men d) Fritak for treningsavgift for ett barn, fjernes som
«fordel» fra sesongen 2021-2022.
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6.2 ALLEMED-støtte/fond
Gjennom ALLEMED-prosjektet har HTF fått inspirasjon til få på plass en årlig støtteordning der
medlemmer som har særlige behov eller dårlig råd, kan søke styret om fritak for kostnader som
treningsavgift, deltakeravgift mv. Ordningen foreslås etablert fra 2021 med et årlig beløp som
fastsettes i budsjettet.
Tidligere har HTF løst dette mer defensivt ved å frafalle og tapsføre ikke betalte fordringer. Vi foreslår
nå å gå mer offensivt ut med en ordning som det kan søkes på.
Vedtak:
HTF etablerer en «ALLEMED»-støtteordning som forvaltes av styret. Informasjon legges ut på
hjemmesiden.
For 2021 foreslås det satt av kr 5.000 budsjettet, men styret gis mulighet til om nødvendig å
øke dette beløpet til kr 10.000 ved omdisponeringer i budsjettet.

Sak 7: Medlemskontingent/treningsavgift 2020/2021
Nåværende satser:
Kontingent

kr 170 for alle medlemmer

Treningsavgift

kr 1.100
kr 500 for ekstra treningsdag

Styret foreslår ingen endring av medlemskontingenten for 2021/2022

Vedtak:
Satsene for kontingent og treningsavgift endres ikke for sesongen 2021-2022.
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Sak 8: Budsjett 2021. Presentasjon av budsjett ved kasserer.
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Mulig å øke inntekt på treningsavgift med tanke på vedtak i sak 6.1. Vedtatt økes med 30 000
(inntatt i budsjettet over).
Vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2021, med den endring at treningsavgifter
økes fra 140.000 til 170.000 pga. innsparelse/økt inntekt jf. sak 6.1

Sak 9: Valg
Valgkomiteens innstilling:

Leder
Nestleder/Kasserer
Styremedlem 1 , sekretær
Styremedlem 2, medl.ansv.
Styremedlem 3, draktansv.
Styremedlem 4, turnhallansv.
Styremedlem 5, treneransv.
Styremedlem 6, arr.ansvarlig

Geir Borch Karlsen
Lise-Karin Fjærli
Camilla Vikan
Tanya Johannessen
Hilde S. Preststulen
Arne Bratsberg
Leif Igor Micheeff
Mats Bang Pedersen

Stiller til gjenvalg for 2 år
Stiller til gjenvalg for 1 år
Stiller til valg for 2 år
1 år igjen
Stiller til valg for 2 år
Stiller til gjenvalg for 2 år
Stiller til gjenvalg for 2 år
1 år igjen

Vara 1
Vara 2

Live S. Silester
Stiller til valg for 2 år
Siw Skogstad Johnsen 1 år igjen

Revisor 1: Rolf Hall - 1 år
Revisor 2: Håvard Tømmerås - 1 år
Valgkomite:

Benedikte Nilsen og Guro D. Johansen

Vedtak:
Årsmøtet velger nytt styre i Harstad turnforening i tråd med innstillingen.

I tillegg utvides prosjektgruppen for ny turnhall med:
-

Camilla Rindahl
Haakon Morstad
Guro D. Johansen

Signaturer på protokollen fra årsmøtet jf. sak 3
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