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Protokoll fra årsmøte i Trondheim Triatlonklubb 2022 
 
Protokoll fra årsmøte i Trondheim Triatlonklubb. 
 
Årsmøtet ble avholdt i Trondheim Triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet i Trondheim 21. mars 2022. 
 
Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede. 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret talte til 20 stemmeberettigete medlemmer.  
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20.  
Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 2 Valg av dirigent(er). 
Styrets forslag til dirigent: Henning Andersson (styreleder). 
Styrets forslag til vedtak: Henning Andersson velges som dirigent for årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Henning Andersson velges som dirigent for årsmøtet. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 3  Valg av protokollfører(e). 

 Styrets forslag til protokollfører: Frank Holmgaard (nestleder i styret). 
Styrets forslag til vedtak: Frank Holmgaard velges som protokollfører for årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Frank Holmgaard velges som protokollfører for årsmøtet. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 4  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.  

 Styret foreslo Silje Marie Skogvold og Dag Erik Helland til å underskrive protokollen. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Silje Marie Skogvold og Dag Erik Helland til å underskrive 
protokollen.  
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 5 Godkjenne innkallingen. 

Styret orienterte om innkallingen til årsmøtet. 
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 

 Vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 6 Godkjenne saklisten. 

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  
Styrets forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 

 Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 

2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
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4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets årsregnskap og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 

10.1 Forslag til Langtidsplan for Trondheim Triatlonklubb 2022-2026.  
10.2 Forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim 
Triatlonklubb. 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg (i henhold til idrettslagets lov og organisasjonsplan): 

a. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. 
b. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 
I henhold til tidligere vedtatt lovendring for Trondheim Triatlonklubb, velges leder, 
nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år, og hvert verv er derfor på 
valg annet hvert år med overlapp. 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 7 Godkjenne forretningsorden. 

Styrets forslag til forretningsorden. 
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 8 Behandle idrettslagets årsberetning. 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. 
Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2021 
Forslag til vedtak: Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2021 
godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Styrets forslag til Årsberetning for Trondheim Triatlonklubb 2021 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet. 
Kontrollutvalget fremla sin beretning for årsmøtet. 
Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2021 
Kontrollutvalgets beretning 
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Styrets forslag til vedtak: Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2021 og Kontrollutvalgets 
beretning godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Dag Erik Helland, Silje Marie Skogvold, 
Kristian Bjarnøe Brandsegg, Rolf Solheimdal Johansen, Kristin Hauge Bardal, Jan Magne 
Avlesbug. 
Vedtak: Årsregnskap for Trondheim Triatlonklubb 2021 og Kontrollutvalgets beretning 
godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 10 Behandling av forslag og saker 
 Sak 10.1 Forslag til Langtidsplan for Trondheim Triatlonklubb 2022-2026 

 Styrets forslag til Langtidsplan for Trondheim Triatlonklubb 2022-2026 
Forslag til vedtak: Styret forslag til langtidsplan godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Kristian Bjarnøe Brandsegg, Silje Marie 
Skogvold, Pål Mikal Høien, Frank Holmgaard, Hanne Stixrud, Rolf Solheimdal Johansen, 
Marco Leida. 
Vedtak: Styret forslag til langtidsplan godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 10.2 Forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim 
Triatlonklubb 
Styrets forslag til kompensasjonsordning for styret og andre frivillige verv i Trondheim 
Triatlonklubb 
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til kompensasjonsordning for styret og andre 
frivillige verv i Trondheim Triatlonklubb godkjennes. 
 Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Rolf Solheimdal Johansen Pål Mikal 
Høien, Dag Erik Helland. 
Følgende merknader: 
De siste 3 ord av første avsnitt etter tabell med kompenasjonssatser slettes. 
Vedtak:  
Under forutsetning av at merknad ivaretas:  Styrets forslag til kompensasjonsordning for 
styret og andre frivillige verv i Trondheim Triatlonklubb godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 11 Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift 
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett. 

Styrets forslag til Budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2022 
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til Budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2022 
godkjennes. 
Følgende bemerkning: Inntekt og utgifter for store arrangementer bør vises i budsjett og 
regnskap til neste årsmøte. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Rolf Solheimdal Johansen, Kristin Hauge 
Bardal, Silje Marie Skogvold. 
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Vedtak: Styrets forslag til Budsjett for Trondheim Triatlonklubb 2022 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt. 

 
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Styrets forslag til ny Organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb 
Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til ny Organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb 
godkjennes. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Silje Marie Skogvold. 
Vedtak: Styrets forslag til ny Organisasjonsplan for Trondheim Triatlonklubb godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 
 

 Sak 14 Foreta følgende valg (i henhold til idrettslagets lov og organisasjonsplan): 
 
 Styrets innstilling til 14 d) 
 a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. 

Leder velges kun i oddetallsår. 
 

Nestleder 
Valgkomiteen foreslo Frank Holmgaard som nestleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Silje Marie Skogvold. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Frank Holmgaard som nestleder.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer 
Styremedlem 1 velges i oddetallsår. Styremedlem 2 og Styremedlem 3 velges i partallsår. 
Valgkomiteen foreslo Martin Fragell som Styremedlem 2 og Kristin Bardal som Styremedlem 
3. 
Følgende hadde ordet i saken: Silje Marie Skogvold. 
Vedtak: Martin Fragell og Kristin Bardal ble valgt til styremedlemmer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Varamedlemmer 
Varamedlem 1 velges i oddetallsår og Varamedlem 2 velges i partallsår. 
Valgkomiteen foreslo Tyra Bardal som varamedlem 2 til styret. 
Følgende hadde ordet i saken: Silje Marie Skogvold, Kristin Bardal, Kristian Bjarnøe 
Brandsegg. 
Vedtak: Tyra Bardal ble valgt til varamedlem.  
Enstemmig vedtatt. 

 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 
 
Medlemmer 
Valgkomiteen foreslo Frode Engtrø og Hege Ekren som medlemmer i kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: Silje Marie Skogvold. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Frode Engtrø og Hege Ekren som medlemmer i kontrollutvalget.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Varamedlem 
Valgkomiteen foreslo Jan Magne Avlesbug  varamedlem i kontrollutvalget.  
Følgende hadde ordet i saken: Silje Marie Skogvold. 
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Vedtak: Årsmøtet valgte Jan Magne varamedlem i kontrollutvalget.  
Enstemmig vedtatt. 
 
c) Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson. 
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Enstemmig vedtatt. 
 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 
Leder 
 Styret foreslo Silje Marie Skogvold som leder i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Henning Andersson, Marco Leida. 
Vedtak: Silje Marie Skogvold ble valgt som leder i valgkomiteen.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Medlemmer 
Styret foreslo Pål Høien og Marthe Bjarnøe Brandsegg som medlemmer i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Marco Leida. 
Vedtak: Pål Høien og Marthe B. Brandsegg ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Varamedlem 
Styret foreslo Knut Solbakken som varamedlem i valgkomiteen.  
Følgende hadde ordet i saken: Marco Leida. 
Vedtak: Knut Solbakken ble valgt som varamedlem av valgkomiteen.  
Enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Trondheim, 21. mars 2022 
 
 
 
-----------------------------------------    -----------------------------------------  
Silje Marie Skogvold     Dag Erik Helland 
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