
Protokoll fra arsmote 2020 Lillehammer Curlingklubb 
Lillehammer 11.03.2020 

Sted: Lillehammer Curling Arena 2.etg 
Dato og tidspunkt: 11.03.2020 kl. 20.00 

Sakliste 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

a. Det matte opp 13 stemmeberettigede medlemmer + styret. Arshiptets beslutninger 
er gyldige. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
a. Ingen anmerkninger 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til a underskrive protokollen 
a. Kjetil Nordbye ble valgt til dirigent 
b. Bettina Haslev Nordbye ble valgt til referent 
c. Stein Erik Johansen + Harald Lillebo ble valgt til 5 underskrive protokollen 

4. Behandle idrettslagets Srsberetning, herunder eventuelle gruppearsberetninger 
a. Ingen anmerkninger utover at det var en flott arsberetning 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
a. Regnskapet hovedpunkter ble gjennomgatt av kasserer 
b. Revisors beretning ble lest opp. Det ble kommentert at NTG sitt overskudd m5 sees 

opp mot NIF sin state, og dette settes av i et overskuddsfond for fremtidig drift 
c. Regnskap ble godkjent uten midge kommentarer 

6. Behandle forslag og saker 
a. Det var ingen innkomne forslag eller saker 

7. Fastsette medlemskontingent 
a. Det er en trykkfeil i utsendt forslag. Riktig forslag skal v re: Senior 1600,- pr. Sr. De 

Ovrige er riktig 
b. Forslaget godkjent 

8. Vedta idrettslagets budsjett 
a. Budsjettets hovedpunkter ble gjennomgatt av kasserer 
b. Budsjettet godkjent uten anmerkninger 

9. Valg 
Det anmerkes fOlgende feil i sakslisten. Det skal velges 4 styremedlemmer. 

a. FOlgende styremedlemmer ble valgt: 
i. Nestleder: Kenth Stian Johansen for 2 Sr 
ii. Styremedlem Eva Vollan for 2 Sr 
iii. Styremedlem Johan Hostm lingen for 2 Sr 
iv. Nytt styremedlem for arrangement. Det ble stilt forslag om Kjetil Nordbye 

som ble valgt for 2 Sr 
b. Valg av kasserer med mOterett 

i. Bettina Haslev Nordbye trer ut av styret og ble valgt til kasserer 
c. BDO ble valgt som ny ekstern revisor 
d. Folgende ble valgt til klubbens kontrollkomite 

i. Gunn Asveig Brmnden 
ii. Knut Arne Riise Moen 

e. Valg av representanter til ting og mater i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett 

i. Styret fikk fullmakt til S utnevne disse 



f. Styrets forslag ble fulgt og folgende ble valgt til ny valgkomite 
i. Leder Harald LiIlebo 
ii. Medlem Bettina Haslev Nordbye 

10. Styret ble aysluttet med en takketale til klubben fra Johan Hostm lingen 

Lillehammer 15.03.2020 

Stein Erik Johansen Harald Lillebo 

C. 


