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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SHIUL 15.MARS 2023 

 

1. Åpning v / leder 
• Jan Rune Fjeld åpnet årsmøtet med forslag til gjennomføring av årsmøtet og presentasjoner. 

 
2. Godkjenning av stemmeberettigede 

• Godkjent for 28 medlemmer over 15 år.  
• 3 personer ikke stemmeberettigede  

 
3. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden 

• Møteinnkalling, saksliste og forretningsorden godkjent 
 

4. Valg av møtedirigent 
• Jan Rune Fjeld valgt til møtedirigent 

 
5. Valg av møtereferent 

• Ane K Haugen valgt til referent 
 

6. Valg av to til å underskrive protokollen 
• Thomas Melby og Renate Rikenberg valgt til å underskrive protokoll 

 
7. Årsberetning 2022 – hovedstyre og gruppene 

• Karianne Melby Hammer leste opp hovedpunkter fra hovedstyret i 2022 og hva skjedde i 
2022. 

• Gjennomgang av årsberetninger fra gruppene 
• Årsberetningene godkjent. 

 
8. Regnskap 2022 med revisjonsberetning – hovedstyre og gruppene 

• Nina Granerud Fjeld og gruppene gikk gjennom revisjonsberetning og regnskapene for 
gruppene og hovedstyret. Regnskapene godkjent. 
 

9. Styrets innstillinger og foreslåtte saker til årsmøtet 
• Ingen innkomne saker til årsmøtet innen frist. 

Styrets innstillinger: 

• Dette er SHIUL  
• Vedtatt 

 
• Anlegg 

§ Innstilling om at det skal gjennomføres rehabilitering av lysløypa. Det planlegges for 
en helårs turvei med belysning, og det er pågående arbeid med avklaringer for å få 
avtaler med grunneiere om løypetrasé. Endelige planer for gjennomføring avklares i 
løpet av våren 2023. 

§ Innstilling om låneopptak inntil 3 millioner kr for gjennomføring av 
rehabiliteringsprosjektet. 

• Vedtatt 
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• Ekstraordinær nedbetaling av gjeld 

• Innstilling om at det etter en totalvurdering av økonomien i SHIUL kan gjøres 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld i tillegg til ordinær nedbetaling på lån.  

• Nedbetaling gjøres høsten 2023, når finansiell situasjon er avklart etter planlagte 
investeringer. 

• Vedtatt 
 

10. Medlemskontingent 2023 
• Innstilling om uendret medlemskontingent for 2024. 
• Innstilling om endringer i  betaling av medlemskontingent og treningsavgift:  

• Medlemsavgift må betales for hele året 
• Treningsavgift kan betales med ½ treningsavgift for siste halvår, for de som ønsker å 

melde seg inn fra sommeren. 
• Vedtatt 

 
11. Budsjett 2022 – hovedstyre og gruppene 

• Nina Granerud Fjeld gikk gjennom budsjettforslag for gruppene og hovedstyre 
• Foreslått budsjett er vedtatt 
• Innspill fra banksjef Bjørknes: Imponerende økonomi og anlegg i SHIUL. Lav gjeld i forhold til 

aktivitet og verdi på anleggene. God kontroll, og god innsats fra alle, og den fantastiske 
innsatsen alle gjør for SHIUL er utrolig og viktig for klubbens resultater. 
 

12. Organisasjonsplan / handlingsplaner 
• Tiltaksplan SHIUL og gruppene vedtatt 

 
13. Valg hovedstyre og gruppene og revisorer 

• Forslag til hovedstyret og kontrollutvalg (tidligere revisorer) vedtatt.  
• Forslag gruppene vedtatt 

 
14. Årsmøtet hevet 

 

 

 

__________________________    _______________________ 

Sign.  Thomas Melby      Sign. Renate Rikenberg 


