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Årsmøtereferat 2018 

  
21. mars 2018, Scandic Forum kl. 18:00  
 

 

  

1. Tilstede 29 medlemmer:  

   

Videre stilte styreleder Arne Walther Kranzmann og daglig leder Erik Dahle.  

  

2. Åpning - Arne Walther Kranzmann ønsket velkommen 
 

3. Forretningsorden ble godkjent. Ingen får ordet til en sak mer enn 2 ganger. Maks taletid 

settes til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang.  
 

4. Valg av ordstyrere: Arne Walther Kranzmann 

Valg av referent: Erik Dahle 

Valg av signering protokoll, referat og styre: Daniel van Riessen og Kristin F. Kragseth 
Tellekorps: Terje Puntervold 

 

5. Ingen kommentar til referatet fra 2017 
 

6. Arne Walther gikk igjennom Årsmeldingen med følgende kommentar: 

 

a. Min Idrett er vanskelig å bruke og klubben må finne en bedre løsning. Arne Walther 
påpekte at vi er pålagt å bruke Min Idrett, men for de som synes det er vanskelig å 

betale, så kan det sendes en faktura som gjør at en blir registret i Min Idrett. 

 

b. Ingen tilbakemelding fra NSF vedrørende regnskap for World Cup. Frode Bøhm 

bekreftet på vegne av sitt verv som visepresident i NSF at World Cup finalen gikk med 

et lite overskudd og World Cup i november med et underskudd. Styre må vurdere om 

en skal søke om et nytt World Cup. Tor Helge Hetland påpekte at World Cup ikke vil 

kunne gå med et overskudd. Arne Walther påpekte at World Cup også er viktig for å 

gjøre vår idrett kjent i distriktet for så å gi økt rekrutering. 
 

c. Sponsorkalenderen kom for sent. Arne Walther bekreftet dette, men forklarte at 

årsaken til dette skyldes sent svar fra enkelte sponsorer. 
 

d. Ingve Hølland presenterte det sportslige opplegget og konkluderte med at pilen går 

rett vei. 
 

e. Master og VM mesterskap for veteran må tas med i Årsmeldingen 

 

f. Terje Puntervold påpekte at vi hadde for dårlig forhold i hallen ved løp og mente 

løpere var interessert i å betale mer. En sak for styre kommenterte Arne Walther. 
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g. Tove Elin Henriksen mente vi hadde for få løp for de minste. En sak som må følges 

opp av styre før neste sesong svarte Arne Walther 

 

h. Egil Kvinge mente vår hjemmeside var vanskelig å finne frem i og må forbedres. Styre 

må følge opp denne saken sa Arne Walther. 

 

i. Peder Kongshaug mente at flere burde kunne legge ut informasjon på Facebook. 

Styre må ta stilling til dette spørsmålet mente Arne Walther. 

 

j. Det ble kommentert mye når det gjelder rekrutering, hvor det var mange innspill til 
løsninger. Nå har Årsmøte vedtatt å få inn en sportslig koordinator i styre som må ta 

tak i alle de gode forslagene, se også vedleggene. 
 

k. Tove Elin Henriksen mente foreldre som følger ungene på løp må gå gratis inn. I dag 

er det slik at de opptil 12 år går gratis inn. Styre må vurdere om en skal følge opp 

denne saken mot Sørmarka Arena mente Arne Walther. 
 

l. Terje Puntervold mente foreldre måtte delta mer aktivt, en jobb for oss alle. Det 

mangler ildsjeler. Arne Walther bekreftet at dette er det optimale, men dessverre så 
er det færre av disse i all idrett. 

 

m. Terje Puntervold mente det burde gjøres mer overfor media. Det gjøres mye i dag, 

men media er selektiv i det de har en interesse for svart Arne Walther. 

 

n. Aleksander Aske kommenterte daglig leder. Aleksander har tidligere sammen med 

Geir Olsen bedt om at det gjøres en evaluering av daglig leder og de oppgavene som 

skal utføres. Dette har styre svart på tidligere til de samme personene, men Arne 

Walther kunne bekreftet i Årsmøte at styre har gjort den vurderingen og videreført 

dagens avtale. 

   

7. Regnskapet for 2017 ble godkjent  

  

8. Budsjett for 2018 ble godkjent m/kommentarer 

 

a. Budsjettet er for svakt mente Odd Magnor Mellemstrand og det står ikke i forhold til det 
å ha en daglig leder. Det må gjøres mer for å øke budsjettet og mente at en bør få inn 

noen som kan selge på provisjon. Det ble stilt spørsmål med noen av de innspillene 

Mellemstrand hadde kommet med. Daglig leder kunne bekrefte at disse er fulgt opp og 
at de valgte å bli med på kalenderen. Arne Walther kunne tilføye at han som leder for en 

bedrift gjør valg av sponsorobjekt hvor det vektlegges «vinn vinn». Sponsoren er i dag 
mer selektive i forhold til det de ønsker å sponse og vi har i dag kun et medlem som 

sponser via sin bedrift. 

 

b. Når det gjelder fordeling av inntjente midler, så må det gjøres en vurdering om noe av 

det som går til junior og senior satsningen også skal tilfalle rekrutering. 



  

  

STAVANGER SANDNES SKØYTEKLUBB  

 

9. Innkomne forslag 2018, ingen forlag mottatt 
 

10. Medlemskontingent og treningsavgift videreføres som for 2017 

 

11. Styre ble godkjent slik det ble lagt frem fra valgkomiteen. 

  

12. Det ble levert inn et innspill fra Trygve Hetland og Knut B Carlsen etter årsmøte. Se vedlegg. 

  

 

  

Referent  

  

Erik Dahle  

  

  

  

Signert av: 

      

 (elektronisk signert)  

 

Daniel van Riessen 

 

 

(elektronisk signert)  

 

Kristin F Kragseth 

 


