
Protokoll for årsmøte i Trondheim klatreklubb 

23.03.22 (Lade skole) 

Sak 1 - Godkjenne stemmeberettigede medlemmer. 

Godkjent. Det er 20 stemmeberettigede tilstede. 

Sak 2 - Velge dirigent. 

Styreleder (Andreas Hauge Larsen) foreslår Hans Petter Wollebæk som dirigent. Ingen 
innsigelser. 

Sak 3 - Velge protokollfører. 

Laura Gurtler er protokollfører. 

Sak 4 - Velge to medlemmer som skriver under protokollen. 

Tarjei Hamre og Solveig Gravdal skriver under protokollen. 

Sak 5 - Godkjenne forretningsorden. 

Godkjent. 

Sak 6 - Godkjenne saksliste. 

Godkjent. 

Sak 7 - Godkjenne innkalling. 

Godkjent. 

Sak 8 - Godkjenne vedtektene. 

Styreleder legger frem vedtektene. 
Vedtektene godkjennes ved følgende endringer: 

- Vedtektene, §10.3 pkt 14a endres til: “styremedlemmer velges for to år”. 
- Vedtektene, ved §11(1) legges det til: “ungdomsrepresentant har møterett, …” 
- Diskusjon rundt antallsbegrensning av styremedlemmer, forslag: 8-10. Ikke stemt 

over. Vedtektene §11(1) endres ikke. 

Sak 9 - Behandle idrettslaget årsberetning. 

Gjennomgang av styreleder. Ingen bemerkninger. 



Sak 10 - Behandle 

a. klubbens regnskap 

Økonomiansvarlig (Mari F. Eriksen) går gjennom regnskap fra 2021. Ingen 
bemerkninger. 

b. styrets økonomiske beretning 

Økonomiansvarlig (Mari F. Eriksen) går gjennom styrets økonomiske beretning fra 
2021. Ingen bemerkninger. 

c. kontrollutvalgets beretning 

Kontrollkomiteen har utarbeidet nye vedtekter. 

d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

Regnskapet er godkjent av revisor (er ikke tilstede). Ingen ønske om gjennomgang 
av denne. 

Sak 11 - Infosak. 

Styreleder informerer om saken “arbeidet med klubbanlegg - turn- og klatresenter i 
Falkenborgveien”. 

Sak 12 - Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste. 

Ingen innmeldte saker. 

Sak 13 - Fastsette 

a. medlemskontingent 

Styreleder legger frem saken. Endres ikke. 

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt 
til å fastsette treningsavgifter 

Økonomiansvarlig ønsker fullmakt til styret for å fastsette treningsavgift. Årsmøtet 
gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift. 
 



Sak 14 - Vedta klubbens budsjett. 

Økonomiansvarlig legger frem budsjett, vedtas. 

Sak 15 - Behandle klubbens organisasjonsplan. 

Klubben har per i dag ingen organisasjonsplan å vise til. 
 
 

Sak 16 - Valgkomiteen 

a. beretning 
Tarjei Hamre og Lars Arne Bø har vært i valgkomitten. Tarjei Hamre legger frem. 

b. innstilling 

i. Leder: Andreas Hauge Larsen 
ii. Nestleder og kasserer: Mari F. Eriksen 
iii. Styremedlemmer: Andreas Espetvedt Norstrand (sikkerhetsansvarlig til 

01.juli), Ivan Hårsaker (ungdomsrepresentant), Ina Sassoon Abrahamsen, 
Eirik Skaar, Martinus Hals Skaar (treningsansvarlig) iv. Varamedlemmer: 

Pernille Tvedt, Kaia Flemmen Bø (ungdomsrepresentant 2) 

 v. Valgkomitee: Frode Mikalsen (leder), Laura Gurtler (medlem), Lars Arne Bø 
(medlem), Tarjei Hamre (vara) vi. Kontrollutvalg: Johan Gunnerud 

(leder), Per Arne Hamre, Jo Einar Haug. 

Styret velges enstemmig, leder og nestleder velges hver for seg, styremedlemmer 
velges samlet, varamedlemmer velges samlet. Valgkomiteen velges, kontrollutvalg 
velges. 

Sak 17 - Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere 
idrettslagets regnskap. 

Årsmøtet beslutter at Trondheim klatreklubb ikke engasjerer revisor. Kontrollutvalget tar 
denne rollen. 



30.03.2022                             31.03.2022 
-------------------------------------------- ---------------------------------------- 
dato, signatur - Tarjei Hamre dato, signatur - Solveig Gravdal 

 


