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Protokoll fra årsmøte i Klæbu Idrettslag 2022 
 
 
Årsmøtet ble avholdt i Klæbuhallen 24.mars 2022. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene 

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av 
årsmøtet.  Det er 41 stemmeberettigede, samt 4 personer som er tilstede som ikke er 
stemmeberettiget. 
 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.  

 
Følgende hadde ordet i saken:  
Arild Haugen 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.  
 

 
Sak 2 Godkjenning av innkalling 

 
Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner innkallingen.  

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Arild Haugen 
 

 Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 
 
Sak 3  Godkjenning av sakliste  

 
Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner sakslisten.  

Kommentar: 

Samme dag som årsmøtepapirene skulle sendes ut, den17.mars, ble det avholdt årlig møte i en 

avdeling. Derfor ble det litt knapp tid til å sende ut årsmøtepapirene innen fristen. Papirene ble 

publisert på hjemmesiden til Klæbu IL litt før midnatt og ble sendt ut via Rubic til alle medlemmer 

rett før midnatt. Noen mottok papirene rett etter midnatt 18.mars. 
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Følgende hadde ordet i saken: 
Arild Haugen og Monika Korsnes 
 
Enstemmig vedtatt 

 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner sakslisten. 

 
Sak 4 Godkjenne forretningsorden 

 
Forslag til forretningsorden  

● Hver avdeling gis inntil 3 minutter til gjennomgang av årsmelding + 2 minutter til å besvare 

spørsmål  

● Møteleder bestemmer når strek skal settes for en sak eller diskusjon 

● Ønskes ordet under behandling av en sak, gis det tegn til møteleder om dette. Taletid er 

maks 3 minutter første gang og 1 minutt andre gang.  

● Ordinære saker vedtas med normalt flertall 

● Lov- eller vedtektsendringer krever 2/3 flertall 

● Valg kan etter årsmøtets ønske skje ved akklamasjon 

● Valg på Leder og Nestleder skal være skriftlig hvis det foreligger motkandidater  

 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner forretningsordenen.  

Kommentar:  

Det har kommet forslag om å avgjøre valg på leder og nestleder ved stemmetegn også, dersom det 

kommer inn motkandidater. Stemmer over dette. 

12 stk. stemte for avgjørelse ved stemmetegn 

 29 stk. stemte forskriftlig avgjørelse  

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Arild Haugen 
 

 Forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner forretningsordenen. 
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Sak 5 Valg av dirigent 
 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet velger Christian Lorås som dirigent. 

Kommentar:  

Christian Lorås ønsker å fratre under sak 14 valg. Styrets leder overtar denne saken. 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Arild Haugen 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak:  

Årsmøtet velger Christian Lorås som dirigent, men han fratrer under sak 14 og styrets leder overtar 

som dirigent under denne saken. 

 
 
 
Sak 6 Valg av protokollførere 

 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet velger Renate Thorvaldsen Svinning som referent. Det tas lydopptak av møtet som benyttes 
som faktahjelp ved skriving av referat.  

 
Kommentar: 
Det blir ikke tatt lydopptak allikevel.  
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Arild Haugen 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak:  
Årsmøtet velger Renate Thorvaldsen Svinning som referent.  

 
 

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 

Forslag til vedtak: 

 To stykker foreslås og velges på årsmøtet.  

Forslag: Kjetil Ulstad og Lilly Kathrine Schnitler 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Jan Egil Tillereggen, Christian Lorås, Marte Kristiansen og Renate T. Svinning 
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Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak:  
Kjetil Ulstad og Lilly Kathrine Schnitler velges til å underskrive protokollen. 
 

 
 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsberetningen til hovedstyret og avdelingene og de valgte styrene i 

avdelingene. 

Kommentar:  

Det har kommet inn et ønske om at de som har representert andre styrer og stell, tas med i 

årsberetningen til neste år. Har en representant som sitter i idrettsrådet i Trondheim og en 

representant som sitter i nasjonalt E-sport styre. 

E-sport er ikke til stede; Styrets leder presenterte papirene 

Fotball: Det kom inn spørsmål om det er hentet inn anbud i forbindelse med oppussing av kiosken 

og oppsett av skjermen. For kiosken er det hentet inn anbud fra Bygg Trøndelag og Gauldal bygg. 

Mye av arbeidet er gjennomført som dugnad, men det elektriske arbeidet er gjennomført og meldt 

inn av Elektro Trøndelag som også er sponsor. 

For arbeidet med skjermen er det hentet inn anbud fra Totallyd, Trondheim lyd og MSO sport 

Spørsmål om rekruttering av dommere. Det vil bli gjennomført kurs for nye dommere i uke 13. 

Klæbu IL har to dommere som er store dommertalent og er tatt opp i talentgruppen til kretsen.  

Hestesport: Det kom inn en kommentar på om at det skulle komme en økning av antall medlemmer 

når hestesport ble en avdeling av Klæbu Idrettslag. Det tok litt tid før avdelingen ble tatt opp i 

Rytterkretsen. Men det er jevnt og godt tilsig av medlemmer.  

Håndball: Norges Håndballforbund hadde en kampanje som het «kast ballen». Sørborgen skole vant 

denne kampanjen i region nord. 

Klæbu IL har to jentelag som spiller i nasjonal serie og et herrelag som kan rykke opp til 2.divisjon. 

Ski er ikke tilstede; styrets leder presenterte papirene. Spørsmål om hva verdiene på1,19 millioner 

er. Dette er penger på bok.  

Svømming: Spørsmål om svømmeavdelingen drifter bygdabadet. Det er daglig leder med ansatte 

ungdommer som drifter bygdabadet. 

Valg av ledere i de ulike avdelingene foretas under sak 14 – valg. Og forslag til vedtak blir dermed: 

Årsmøtet godkjenner årsberetningen til hovedstyret og avdelingene 

 
Følgende hadde ordet i saken:  
Christian Lorås, Arild Haugen, Linda Våbenø Berg, Rune Nervik, Marius Loraas, Kristian 
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Meland, Renate T. Svinning, Caroline Frislid, Morten Kjøren, Henning Lysaker, Marte 
Kristiansen 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner årsberetningen til hovedstyret og avdelingene. 
 

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning og ev. beretning fra revisor. 
 
Sak 9 
Behandling av idrettslagets regnskap 
 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner regnskapet.  

Kommentar:  

En kommentar på at overskudd ikke vises på bankkonto ved årets utløp. Dette skal være avskrivinger 

på E-sport rommet. Daglig leder ber regnskap om en uttalelse.  

Uttalelse fra Regnskap: 

Vedlagt er en forklaring på hvordan aktivering av driftsmidler foregår, i henhold til regnskapsloven.  

I tillegg har jeg lagt ved konto 1279 som viser e aktiverte kostnadene som tilhører oppussingen.  

I tillegg har E-sport en saldo på aktiverte pcer på kr. 39 602,66,- + kr. 31 302,85,- på innkjøp hos 
nidaros data. 

 

10 Nidaros Data   21.08.2020 lin 5 år 43 678,40 

 

Det kom inn et ønske om at daglig leders lønn legges som en fotnote ved neste års årsmøte. Det 

kom en kommentar på at daglig leders lønn ikke står grunnet ny regnskapslov, og at grunnet GDPR i 

små eller mellomstore bedrifter er det ingen krav om å opplyse dette.  

Kontrollutvalget: Kontrollutvalget er ikke fornøyd med svarene som HS gir. Dette er tatt opp flere 

ganger. Hvorfor er ikke de svarene gitt?  

Styrets leder: på bakgrunn av spørsmålene fra kontrollkomiteen ble det fattet et vedtak på 

hovedstyremøte 14.mars: 

 

Vedtak fra sak 2 i HS møte 14.mars. 
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HS viser til oppfølging av spørsmål om kontrakt ref epost sendt 3.februar 2022 

 

 

Det presiseres at HS fremdeles stiller seg bak hele arbeidskontrakten til daglig leder. 

 

Kontrollutvalg og hovedstyret er ikke enig i om spørsmålene fra kontrollutvalget er besvart.  

Kontrollutvalget har et forslag om å sette seg ned sammen med nytt styre og gå gjennom de 

spørsmålene. Det settes strek og denne saken tas videre i hovedstyret.  

Sak, kontrollutvalget.. Jeg ønsker at det presiseres bedre det Arild Haugen sa om at saken er tatt opp 
i henhold til forespørslene fra kontrollutvalget, at svar er gitt flere ganger, og at 14.mars er siste gang 
det ble tatt opp igjen, og HS svarer nok en gang opp de spørsmålene, med samme svar om at 
prosessen er gjort i henhold til spørsmål fra tidligere årsmøte og spørsmål fra kontrollutvalget.  
Presiser der det står styrets leder..  
Ble det ikke også sagt at kontrollutvalget skal få komme i ett HS møte og stille spørsmålene på nytt, 
da med hele HS tilstede? Det var ett forslag, som ble vedtatt? Står det kun var ett forslag nå, men 
syns jeg husker at det skal gjennomføres.  

 

 
Følgende hadde ordet i saken:  
Christian Lorås, Arild Haugen, Marius Loraas, Haldor Grenstad, Ola Lædre, Terje Sjøli, Jan Egil 
Tillereggen, Kjell Morten Staberg, Rune Nervik og Monika Korsnes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner regnskapet, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning 

 
 

Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  
Sak 10.1 Ny basketballavdeling 

 
Sak innsendt av Jens Kalleklev 

Historikk: 

Jeg (Jens Kalleklev) har f.o.m. november 2021 hatt anledning til å jevnlig holde åpne basket-treninger 

på søndager for barn og ungdom som har interesse for dette. I tillegg til meg, så har også Kelly 
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Borsick (fra Midtbyen basket) stilt opp på trenersiden. Vi har også hatt besøk fra elitelaget i 

Trondheim, Nidaros Jets, til inspirasjon. Vi har holdt jevnlige treninger nesten hver søndag og 

oppmøtet ligger på mellom 6-12 oppmøtte deltakere hver gang. Til sammen så har ca. 30 unike 

personer vært innom og har uttrykt ønske om SMS-påminnelse fra meg når vi har treninger. Noen 

har bare vært innom bare 1 eller 2 ganger, mens andre har hatt mer jevnlig oppmøte. 

Aldersspredningen har vært fra 10-17 år, men med hovedvekt på 10-13 åringer. Mest gutter, men 

også et par jenter. 

Ambisjoner/planer/utfordringer: 

Så langt har tilbudet fungert som en arena for barn/ungdom til å prøve seg på basket og inntrykket 

mitt er at det har fungert greit til det. Det er imidlertid en pedagogisk utfordring at gruppen spriker 

stort i alder og ferdigheter, og jeg antar at dette nok påvirker motivasjonen hos noen, da det fort 

enten blir for lett eller for vanskelig. 

Vi har for det meste holdt treningene som en samlet gruppe, men ved en anledning da vi var mange 

på trening, så delte vi inn i to aldersgrupper (barneskole og ungdomsskole). Dette fungerte bra for 

begge gruppene, da det er en viss utfordring å lage godt tilpassede treningsutfordringer når alder og 

ferdigheter spriker stort, så forhåpentligvis kan vi få til dette mer regelmessig på sikt. Per i dag, så 

har vi ikke grunnlag for danne eller melde på lag for seriespill, men det kan være at vi på sikt kan få 

det til dersom vi etter hvert kan gi bedre alderstilpassede tilbud. 

Vi ser imidlertid muligheter for å samarbeide med andre lag i Trondheim. Bl.a. Melhus har ytret 

interesse for dette når det gjelder ungdomsskole-spillere. Det finnes også diverse cuper man kan 

melde seg på slik at man kan få prøvd seg i ordentlige kamper, bl.a. også med mindre lag (kun 3-4 

spillere). Kanskje kan vi også få til uformelle treningskamper med naboklubber. 

På bakgrunn av det ovennevnte, så synes jeg dette basket-initiativet er verdt å videreføre og bygge 

videre på. Jeg har forstått det slik at det vil være mye vanskeligere uten å være en egen avdeling ved 

KIL, bl.a. for å få tilgang på treningstider og også deltakelse på diverse relaterte arrangement og 

medlemskap i Basketballforbundet. Jeg tror at det å kunne gi et forutsigbart tilbud (og på sikt mer 

differensiert) og vil kunne gjøre at flere kan regelmessig knytte seg til treningene. Forhåpentligvis vil 

basket, ikke minst, kunne gi barn/ungdom i Klæbu flere muligheter å velge mellom. 

Ingrid Bjørkøy og meg selv stiller gledelig som styre i en ev. basket-avdeling. 

Jens Kalleklev 

Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet oppretter en ny basket- avdeling i Klæbu Idrettslag 

Hovedstyret støtter det innsendte forslaget.  

Kommentar: 

Det kom en bekymring i forhold til om det er nok spillere til å danne lag, om opprettelse av en ny 

avdeling vil føre til nedgang av utøvere i de andre idrettene og om det vil bli mindre halltid på de 
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andre idrettene. Det kom flere kommentarer på at basket vil være en berikelse for KIL og at det ikke 

vil gå på bekostning av andre idretter i klubben. Mange av utøverne som har vært og prøvd, deltar 

ikke på andre idretter pr i dag. Det er ikke KIL som skal bestemme hva barna skal drive med, det skal 

barna få velge selv, og KIL skal legge til rette for alle som ønsker fysisk aktivitet.  

En annen kommentar gikk på at det må være minst tre personer i et styre. Pr i dag er de to. Basket 

gis til 1.juni, med å konstituere et styre med tre personer.  

Ved en opprettelse av en ny avdeling, må det søkes om opptak i Norges basketforbund. KIL er 

allerede i dialog med dem, og forbund og krets er positive til at det opprettes en slik avdeling. 

Økonomiske midler; basket går inn i samme fordeling som de andre avdelingene, og søker også egne 

midler i tillegg.  

Halltid; dette søkes til krets og kan først gjøres for 2023. Det arbeides med å finne ledige 

treningstider som basket kan bruke frem til da.  

 

Forslag til nytt vedtak:  

Årsmøtet oppretter basket som en avdeling under forutsetning at de oppretter et styre med 3 

medlemmer innen 1.juni 

 
  

Følgende hadde ordet i saken:  
Jens Kalleklev, Jan Egil Tillereggen, Christian Lorås, Rune Nervik, Marte Kristiansen, Jonas 
Forså, Arild Haugen, Monika Korsnes. 
 
Vedtatt med 40 for og 1 mot. 
 

Vedtak:  

Årsmøtet oppretter en ny basket- avdeling i Klæbu Idrettslag under forutsetning av at de oppretter et 

styre med 3 medlemmer innen 1.juni 2022. 

 
 
 
Sak 10.2 Representasjon i AU 
 

Sak innsendt av Rune Nervik 

Undertegnede tillater seg å be årsmøte i Klæbu Idrettslag (senere benevnt som KIL) behandle 

følgende sak ifb. med valg av medlemmer i Arbeidsutvalget i KIL (senere benevnt som AU). 

AU er det utvalg i KIL som skal ta en del strategiske valg, legge fram saker for Hovedstyret 

(HS), som er det beste for medlemmene i KIL. 

Personer som stiller seg til disposisjon som medlem for AU skal ikke sitte i noe 

avdelingsstyre i KIL 

Jeg ber om at årsmøte fatter vedtak om at alle medlemmer i framtidige ArbeidsUtvalg (AU) 

skal være avdelingsnøytrale, dvs. ikke være medlem, valgt, i noe avdelingsstyre. 
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Det å sitte i et avdelingsstyre krever sin person, og det gjør ikke minst stillingen i AU. 

Forslag til vedtak: 

Personer som har en valgt stillingstittel i et avdelingsstyre i Klæbu Idrettslag, kan 

ikke velges til medlem i ArbeidsUtvalget, AU. 

Den innsendte saken har vært til behandling i AU og hovedstyret som velger å ikke støtte det 

innsendte forslaget til vedtak. Dette begrunnes med at det ikke er ubegrenset med personer 

som ønsker å ta på seg verv i idrettslaget. Gjeldende habilitetsregler er tilstrekkelig til å 

ivareta interessekollisjoner i saker som angår en avdeling som en har et annet verv i. Et 

medlem i AU skal fratre å stemme i saker som angår egen avdeling.  

 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås, Rune Nervik 

 
Saken trekkes av forslagstiller, med kommentar om at ny valgkomite tar med dette inn i sitt arbeide.  

 
 

Sak 10.3 Nye vedtekter – Gjenvollhytta 

 

Sak innsendt av Gjenvollhytta.  

Gjenvollhytta ønsker at det vedtas nye vedtekter for Gjenvollhytta som de har vedtatt på årlig 

møte. De gamle vedtektene er fra 1982. Det vedlegges gamle og forslag nye vedtekter.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar nye vedtekter til Gjenvollhytta. 

 
 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås, Morten Kjøren, Kate Tømmervold 
 
Kommentar:  
80 % av gjennomsnittlige inntekter fordeles til avdelingene. Hovedstyret kan gis mandat til å 
gis avvik fra statuttene når dette er hensiktsmessig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar nye vedtekter til Gjenvollhytta. 

 
 
Sak 10.4 Idrettens hus 

 

Sak innsendt av AU/ hovedstyret.  



10 
 

Idrettens Hus er en sak som har versert innad i idrettslaget i flere år. Saken har imidlertid ikke vært 

forankret i årsmøtet tidligere. Saken legges derfor frem for årsmøtet nå. På kort sikt må det 

opprettes en arbeidsgruppe som kan ivareta fremdrift i prosjektet. For å vite om prosjektet i det hele 

tatt kan gjennomføres må det først søkes om og innvilges en kommunal garanti. Det vedlegges 

tidligere tegninger og kostnadsoverslag (dette materialet må gjennomgås på nytt, men vedlegges for 

å gi et bilde av saken).  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir hovedstyret myndighet til at det opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide 

og sende søknad om kommunal garanti for Idrettens Hus slik at kommunen kan behandle 

søknaden høsten 2022. Samtidig skal arbeidsgruppen også ferdigstille resterende arbeid med 

forprosjekt, søknad om spillemidler, oppdatere tegninger og kostnadsoverslag.  

 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås, Arild Haugen, Henning Lysaker, Rune Nervik, 
Marius Lorås, Arild Haugen, Haldor Grenstad, Kjetil Ulstad, Kate Tømmervold, Kjell Morten 
Staberg, Ola Lædre, Jan egil tilereggen, Jesse Smith, Geir Brend 
 
Kommentarer:  
Det er betydelige økonomiske midler som vil bli brukt til Idrettens hus og dette vil belaste 
alle avdelinger og midler. Ber om at AU passer på at alt forankres i avdelingene. I tillegg bør 
følgende vurderes: dagens kostnadssituasjon for alle avdelinger, driftskostnader og 0-
alternativet (ikke idrettens hus, benytte de lokalene som er tilgjengelig pr i dag).  
Det kommer innspill på at det finnes et årsmøtevedtak fra tidligere år angående idrettens 
hus, men dette vedtaket har ikke dagens styre funnet.  
Det er ønskelig at arbeidsgruppen som blir satt ned tar en prat med Storm sportskytterklubb, 
Klæbu skytterlag og andre mulige aktører. 
Parallelt med arbeidet med Idrettens hus, foregår det et samarbeid med Trondheim 
kommune om en mulighetsstudie for hele Sørborgen-området.  
Det er ønskelig med en fremdriftsplan for prosjektet. Første frist er å sende inn en 
tippemiddelsøknad i løpet av høsten 2022, for å beholde plass på prioritert liste.  
Det kommer spørsmål om det er sendt inn tippemiddelsøknad tidligere, og det er gjort.  
 

Det kommer inn et nytt forslag til vedtak fra Ola Lædre:  
Årsmøtet gir hovedstyret myndighet til å opprette en arbeidsgruppe som kort skal utrede:  
1) Behovene i avdelingene som skal tilfredestilles med prosjektet Idrettens hus (kontorer, 
garderober, lager, møterom etc) 
2) Hvilke av disse behovene som kan tilfredsstilles med oppgradering av nullalternativet 
3) Investeringskostnad og driftskostnader for idrettslaget i driftsfasen (investeringskostnad, 
strøm, vakt,renhold, lånekostnader, vedlikehold etc.) 
Utredningen skal legges frem for Årsmøtet for endelig beslutning. 
 

Forslag til vedtak fra hovedstyret:  

Årsmøtet gir hovedstyret myndighet til at det opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide 

og sende søknad om kommunal garanti for Idrettens Hus slik at kommunen kan behandle 

søknaden høsten 2022. Samtidig skal arbeidsgruppen også ferdigstille resterende arbeid med 

forprosjekt, søknad om spillemidler, oppdatere tegninger og kostnadsoverslag.  
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Det blir bestemt at innkommet forslag og hovedstyrets forslag slås sammen til et vedtak:  

Årsmøtet gir hovedstyret myndighet til å opprette en arbeidsgruppe som kort skal utrede:  

1) Behovene i avdelingene som skal tilfredestilles med prosjektet Idrettens hus (kontorer, garderober, 

lager, møterom etc) 

2) Hvilke av disse behovene som kan tilfredsstilles med oppgradering av nullalternativet 

3) Investeringskostnad og driftskostnader for idrettslaget i driftsfasen (investeringskostnad, strøm, 

vakt,renhold, lånekostnader, vedlikehold etc.) 

Utredningen skal legges frem for Årsmøtet for endelig beslutning. 

Samtidig kan arbeidsgruppen også ferdigstille resterende arbeid med forprosjekt, søknad om 

spillemidler, oppdatere tegninger og kostnadsoverslag.  

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Årsmøtet gir hovedstyret myndighet til å opprette en arbeidsgruppe som kort skal utrede:  

1) Behovene i avdelingene som skal tilfredestilles med prosjektet Idrettens hus (kontorer, 

garderober, lager, møterom etc) 

2) Hvilke av disse behovene som kan tilfredsstilles med oppgradering av nullalternativet 

3) Investeringskostnad og driftskostnader for idrettslaget i driftsfasen (investeringskostnad, 

strøm, vakt, renhold, lånekostnader, vedlikehold etc.) 

Utredningen skal legges frem for Årsmøtet for endelig beslutning. 

Samtidig kan arbeidsgruppen også ferdigstille resterende arbeid med forprosjekt, søknad om 

spillemidler, oppdatere tegninger og kostnadsoverslag.  

 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
 

Fastsette medlemskontingent  
 
Familiemedlemskap er på 500 kroner og enkeltmedlem er på 300 kroner.  

 

Forslag til vedtak: 

 Det gjøres ingen endringer i eksisterende medlemskontingenter. 

  
 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 Det gjøres ingen endringer i eksisterende medlemskontingenter. 
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Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 

Det vises til fremlagte budsjettforslag for avdelingene og hovedlaget.  

Forslag til vedtak: 

Fremlagte budsjett for avdelingene og hovedlaget for 2022 vedtas.  

Kommentar: 
Budsjettet skal vedtas for hele idrettslaget, men tallene fra avdelingene kom inn sent grunnet sene 
årlige møter i avdelingene. For fremtidige årsmøter, bør årlige møter i avdelingene være 
gjennomført til en gitt dato, slik at budsjettene kommer inn i hovedlagets budsjett.  
Det er ønskelig med en kolonne som viser regnskapstallene for tidligere år. 
Det kom inn spørsmål om hvor mange i administrasjonen som er lønnet. Dette er 2 personer. Det ble 
også spurt om hvor mange ungdommer som lønnes. Pr i dag er det ca. 20 ungdommer som lønnes + 
sommereventyret og sommeridrettsskolen.  
 

Følgende hadde ordet i saken: 
Rune Nervik, Christian Lorås, Jan Egil Tillereggen, Kjell Morten Staberg, Kate Tømmervold, 
Kjetil Ulstad 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

Fremlagte budsjett for avdelingene og hovedlaget for 2022 vedtas.  

 
 
Sak 13 Engasjere statsautorisert revisor 
 
Revisjon. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
 
Forslag til vedtak: 

 Årsmøtet vedtar å engasjere RSM Norge AS. 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar å engasjere RSM Norge AS. 

 
 
 
Sak 14 Valg 
 
Valgkomiteens innstilling  
 
Valgkomiteen har bestått av:  
Leder Lise Charlotte Andersen Flatjord  
Medlem Jan Egil Tillereggen  
Medlem Ole Kristian Flatjord  
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Fram til vedtak, tatt av hoved styret i mars har Jan Egil Tillereggen vært delaktig i valgkomiteens  
forslag av representanter, men trådte fra når leder av valgkomiteen fikk beskjed om at han ikke  
lenger kunne være en del av komiteen da han hadde økonomiske interesser (over 1G) i Klæbu IL.  
 
Styret i Klæbu IL består i dag av:  
Styreleder- Arild Haugen (på valg)  
Nestleder- Christian Lorås (på valg)  
Styremedlem- Arild Bø  
Styremedlem- Monica Korsnes (på valg) 
Styremedlem- Jesse Smith (på valg)  
Vara- Anne Cathrine Skaaren Moe (på valg)  
 
Leder velges for 1 år, de øvrige for 2år.  
 
Valgkomiteens forslag til nye kandidater:  
Styreleder- Arild Bø  
Nestleder-  
Styremedlem- Monica Korsnes  
Styremedlem- Randi Storsve  
Styremedlem- Kristina Husby Aarvik  
Vara-  
 
Arild Bø som styreleder: Vi i valgkomiteen har sett på flere kandidater til ledervervet. Arild har lang  
og god erfaring i flere styreverv både innenlands og utenlands, deriblant styreleder. Han har en  
ryddig og strukturert fremgangsmåte, og vi mener derfor Arild Bø er den sterkeste kandidaten for  
innstillingen.  
Nestleder:  
Monica Korsnes som styremedlem: Har takket ja til å fortsette.  
Randi Storsve som styremedlem: Ønskes inn som regnskapsansvarlig med tanke på utdannelse og  
erfaring, da det er behov for noen med kunnskap og forståelse for kostnadskontroll.  
Kristina Aarvik som styremedlem: Meget engasjert og ansvarsfull. Ikke redd for å ta i et tak.  

 
Kommentarer: 
Det er ønskelig at alle kandidater som stiller til valg/velges legges inn med årstall bak. 
Det stilles spørsmål til hvorfor et medlem av valgkomiteen måtte fratre sitt verv i mars. Dette 
forklares med at vedkommende har hatt interesser i Klæbu IL i 2020 og 2021 som overstiger 1G. NIFs 
lov § 2-7(1) sier at «En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet 
som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv». 
Det finnes muligheter for å søke dispans. Det ble en diskusjon rundt denne saken, hvor det blant 
annet fremgår at det har kommet ulike svar fra Trøndelag idrettskrets om hvorvidt årsmøtet kan 
oppheve NIFs lov i denne saken. Vedkommende som denne saken gjelder, velger å opprettholde at 
han trekker sitt kandidatur. 

 
 
14.1 Valg styre  
 
45 stemmeberettigede tilstede ved valg. 

 
Valg av styreleder: 
Valgkomiteens forslag: Arild Bø 

 Benkeforslag: Christian Lorås 
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Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen, Rune Nervik, Lise Flatjord, Ole Christian 
Flatjord, Terje Sjøli, Jan Egil Tillereggen, Monika Korsnes, Kate Tømmervold, Snorre 
Bromseth, Lise Flatjord, Kjell Morten Staberg, Arild Bø, Kjetil Ulstad 
 
Antall stemmer for Arild Bø: 25 
Antall stemmer for Christian Lorås: 19 
Antall blanke stemmer: 1 
 
Vedtak:  
Arild Bø velges som styreleder for 2022 - 2023 

 
 Valg av nestleder: 
 Valkomiteens forslag: ingen kandidater 

Benkeforslag: Anne Katrine Skaaren Moe  
Christian Lorås  

 
 

Følgende hadde ordet i saken:  
Arild Haugen, Lise Flatjord, Ole Christian Flatjord, Terje Sjøli, Arild Bø, Christian Lorås, Randi 
Kristin Svarva, Monika Korsnes 
 
Antall stemmer for Anne Cathrine Skaaren Moe: 15 
Antall stemmer for Christian Lorås: 29 
Antall blanke stemmer: 1 
 
Vedtak:  
Chrisitian Lorås velges som nestleder 2022 - 2024 
 
Valg av øvrige styremedlemmer i arbeidsutvalget 
Forslag fra valgkomiteen: 
Monica Korsnes  
Randi Storsve  
Kristina Husby Aarvik  
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Arild Haugen, Lise Flatjord, Ole Christian Flatjord, Terje Sjøli, Arild Bø, Christian Lorås  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Følgende personer ble valgt som styremedlemmer i AU 
Monica Korsnes 2022 - 2024 
Randi Storsve 2022 - 2024 
Kristina Husby Aarvik 2022 - 2024 
 
 
 
Valg av øvrige styremedlemmer i hovedstyret 
Avdelingsledere:  Jan Erik Strøm, Håndball 
   Renate Thorvaldsen Svinning, Funkis 
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   Ingvild Harr Lian, Ski 
   Kristian Meland, Fotball 
   Marthe Kristiansen, Svømming 
   Line Eldegard, Badminton 

Frode Bergrem, Orientering 
    Anita Dahlen, Hestesport 
    Jørn Erik Berg, Gjenvollhytta 
    Jens Kalleklev, Basket 

    Tonje Vanebo, konstituert leder Esport frem til styret i Esport    
                                           fastsettes innen 1.juni. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Chrisitan Lorås, Jan Erik Strøm 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
 
Styret i Klæbu Idrettslag består fra 24.mars av følgende personer: 
 
Styreleder:    Arild Bø 2022 – 2023 
Nestleder:    Christian Lorås 2022 – 2024  
Øvrige styremedlemmer i AU: Monica Korsnes 2022 - 2024 

Randi Storsve 2022 - 2024 
Kristina Aarvik 2022 - 2024 

 
Avdelingsledere:   Jan Erik Strøm, Håndball 
    Renate Thorvaldsen Svinning, Funkis 
    Ingvild Harr Lian, Ski 
    Kristian Meland, Fotball 
    Marthe Kristiansen, Svømming 
    Line Eldegard, Badminton 

Frode Bergrem, Orientering 
 Anita Dahlen, Hestesport 
 Jørn Erik Berg, Gjenvollhytta 
 Jens Kalleklev, Basket 
 Tonje Vanebo, konstituert leder Esport frem til styret i Esport  

     fastsettes innen 1.juni. 
 
 

 
14.2 Valg av kontrollutvalg  
 

 Valg av leder i kontrollutvalget  
 Forslag fra styret: 
Terje Sjølie velges som leder av kontrollutvalget.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås 
 
Enstemmig vedtatt 
 



16 
 

Vedtak:  
Terje Sjølie velges som leder av kontrollutvalget.  
 
 
Valg av medlemmer i kontrollutvalget 
Forslag fra styret:  
Ola Lædre velges som medlemmer av kontrollutvalget.  
Johanne Kristin Hansen velges som varamedlem av kontrollutvalget. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Christian Lorås 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Ola Lædre velges som medlemmer av kontrollutvalget.  
Johanne Kristin Hansen velges som varamedlem av kontrollutvalget. 
 
 
 14.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Ole Christian Flatjord velges som leder av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Chrisitan Lorås, Arild Haugen 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Ole Christian Flatjord velges som leder av valgkomiteen 2021 – 2023 
 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Ingrid Bjørklimark og Arild Haugen velges som medlemmer av valgkomiteen.  
 
Benkeforslag: Snorre Bromseth i stedet for Arild Haugen 
Det kom også inn forslag om å søke dispans for Jan Egil Tillereggen. Men Jan Egil ønsket ikke 
å stille til valg. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Jan Egil Tillereggen, Kjetil Ulstad, Chrisitan Lorås, Snorre 
Bromseth. 
 
Antall stemmer for Snorre Bromseth: 22 
Antall stemmer for Arild Hugen: 20 
Blanke stemmer: 3 
 
 
Vedtak:  
Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen: 
Ingrid Bjørklimark 2022 – 2025 
Snorre Bromseth 2022 – 2024  
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[Sted og dato] 
 
 
-----------------------------------------    
Renate Thorvaldsen Svinning, Protokollfører      
 
 
 
 
[Sted og dato] 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Kjetil Ulstad     Lilly Katrine Schnitler 
 
 


