
 

 

 

Protokoll  

Fra årsmøtet i Rosseland Ryttersportsklubb tirsdag 18. mars 2014 klokka 19 på Songdalen 

rådhus, Nodeland. 

 

Klubbens leder, Jan Ove Bjelland, ønsket velkommen til medlemmene og til organisasjonssjef 

Terje Larsen fra Idrettskretsen. 

Dagsorden: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, dagorden og saksliste 

3. Valg av dirigent og referent, og to personer til å undertegne protokollen 

4. Behandle årsmelding for 2013 

5. Behandle revidert regnskap for 2013 

6. Behandle eventuelle innkomne forslag 

7. Fastsette kontingent for 2015 

8. Vedta budsjett for 2014 

9. Valg 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 25 medlemmer til stede.  

Vedtak: 19 av disse var stemmeberettiget og ble godkjent. (Enstemmig) 

Sak 2. Godkjenne innkalling, dagsorden og saksliste 

Vedtak: Den tilsendte dagsorden ble bifalt. (Enstemmig) 

Sak 3 Valg av dirigent og referent, og to personer til å undertegne protokollen 



Hallgeir Oftedal ble valgt som dirigent og sekretær. Til å undertegne protokollen ble valgt 

Eva Mølland og Linda Erklev. 

Sak 4 Behandle årsmelding for 2013 

Den fremlagte og utsende årsberetning ble gjennomgått. 

Vedtak: Den fremlagte årsberetning fra styret ble bifalt. (Enstemmig) 

Sak 5. Behandle revidert regnskap for 2013 

Klubbens regnskap ble gjennomgått. Regnskapet er revidert av de to valgte revisorer. 

Dirigenten bemerket at det ikke forelå revisjonsberetning, men at revisorene har 

undertegnet og godkjent regnskapet. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte og reviderte regnskap for 2013. Enstemmig 

Sak 6. Behandle innkomne forslag 

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet. 

Sak 7. Fastsette kontingent for 2015 

Det forelå forslag fra styret om kontingent for 2015 med 450 kroner for enkeltmedlemmer 

og 650 kroner i familiemedlemsskap. 

Vedtak: Kontingenten for 2015 fastsettes slik: Enkeltmedlemmer 450 kroner, 

familiemedlemsskap 650 kroner. (Enstemmig). 

Sak 8 Vedta budsjett for 2014 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014. (Enstemmig). 

Sak 9 Valg 

Valgkomiteens forslag med supplerende, korrigerende forslag: 

Leder: Siw Homme. Valgt for et år. 

Nestleder: Gina Wig, Valgt for to år. 

Styremedlemmer: Veronika Nateland (valgt for et år), Mai Liss Lorentsen (valgt for to år), 

Linda Erklev (valgt for to år). 

Varamedlemmer: Eva Borø og Kirsten Jensen, begge valgt for et år. 

Ungdomsrepresentanten Maria Gundersen tiltrer styret uten stemmerett. 

Valgkomite: 



Leder: Line Strandli, medlemmer Julie Stupstad og Eva Mølland. Varamedlem: Rikke Strandli. 

 

Revisorer: Desirè Baartman og Hallgeir Oftedal. 

 

Den nyvalgte leder Siw Homme takket for tilliten og overrakte blomster til uttredende 

styremedlemmer.  

 

Organisasjonssjef Terje Larsen fra Vest-Agder Idrettskrets hilste årsmøtet og minnet om 

idrettskretsens ungdomskonferanse 29. mars, lederkurs for ungdom til høsten, kurset 

styrearbeid i praksis (tre timer) og at klubben må være aktivt med i idrettsrådets 

samlinger. 

 

 

 

 

Hallgeir Oftedal 

 

 

 

 

 

 

Eva Mølland       Linda Erklev 

 

 

 

 

 

 

 


