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Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK 
Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK. 
Årsmøtet ble avholdt i Friggs klubbhus den 16/3-2016. 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som 
styret anså for stemmeberettigede.  

Vedtak:  
Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede ved møtets åpning. Etter at møtet var 
satt kom ytterligere to stemmeberettigede.  

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Vedtak:  
Innkalling og sakslisten ble godkjent.  
Forretningsorden ble godkjent. 

Sak 3 Valg av dirigent(er), ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen  

Valg av dirigenter: Olav Braaten ble valgt uten innsigelser. 
Valg av referent: Sverre Paulsen ble valgt uten innsigelser.  
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Aksel Sinding og Jan Petter Mølmann ble 
valgt uten innsigelser.  

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger 

Innstilling: Årsberetningen for 2015 godkjennes.  
Dirigenten gikk igjennom årsmeldingen side for side.  

Vedtak: 
Årsberetningen for 2015 enstemmig vedtatt 

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Dirigenten ga ordet til daglig leder. Årsregnskap ble gjennomgått og daglig leder redegjorde 
for endringer i resultatregnskapet i forhold til budsjett. Balansen ble redegjort for.  
Årsresultatet ble på overskudd på 160 413,-  

Vedtak:  
Regnskap for 2015 er godkjent. Enstemmig vedtatt.  

Sak 6 Behandling av forslag og saker 

Sak 2016001. Vedtaksendringer basert på ny lovnorm 
Følgende ble lagt frem 

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. 
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen 
lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene 
må sendes til idrettskretsen for godkjenning. 
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Innstilling fra styret: Styret ber årsmøte om å vedta Ny lov for Frigg Oslo FK basert på ny 
lovnorm. 

Vedtak: 
Forslag til ny lov for Frigg Oslo FK basert på ny lovnorm ble enstemmig vedtatt. 

Sak 2016002. Omorganisering av ungdomsfotball for jenter over 13 år 
Følgende ble lagt frem 

Vedtak om omorganisering av ungdomsfotballen for jenter over 13 år fremmet av Rune 
Myrland 

Innstilling fra styret: ”vedtak om omorganisering av ungdomsfotballen for jenter over 
13 år” støttes ikke. 

Det ble en lengre diskusjon og debatt med flere involverte i salen om hvorvidt forslaget 
burde vedtas eller ikke.  

Vedtak: 
”vedtak om omorganisering av ungdomsfotballen for jenter over 13 år” ble avvist med 2 
stemmer for, 25 stemmer i mot, 3 avholdende. 

Sak 7 Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: Ingen endring for 2017 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

Sak 8  Vedta idrettslagets budsjett 

Innstilling: Budsjett for 2016 godkjennes 
Dirigenten ga ordet til daglig leder. Budsjettet ble gått gjennom.  

Vedtak: 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Ingen innkomne forslag. Viderefører idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 10 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

Vedtak: 
Nitschke AS ble enstemmig valgt. 

Sak 11 Valg 

Valgkomitéens leder redegjorde for komitéens arbeid og begrunnelse for innstilling. To 
innstilte styremedlemmer som ikke har hatt styreverv tidligere, Cecilie Moe og Anne Groth, 
presenterte seg og sin bakgrunn. Jan Tore Hageskal var ikke til stede på møtet. I sin 
innstilling ga valgkomitéens leder muligheten for at nye kandidater på selve møtet kunne 
melde sin interesse, dette med bakgrunn i at man ønsket flere medlemmer fra barnelagene.  
Aksel Sindig sa seg villig til å stille som kandidat til styret, noe som gjorde at Per Pettersen 
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ble skyvet ned som varamedlem og at Beate Mordt ble strøket fra valgkomitéens innstilling, 
dette hadde Pettersen og Mordt gitt fullmakt til på forhånd. 

a) Valgkomitéens innstilling på leder og nestleder:  
Geir Hustad var innstilt som leder, Sverre Paulsen som nestleder 

Vedtak:  
Geir Hustad ble enstemmig valgt til leder. Sverre Paulsen ble enstemmig valgt til 
nestleder.  

b) Valg av nytt styre 
Valgkomitéens innstilling på̊ styremedlemmer og varamedlemmer til styret, 
valgkomitéen hadde innstilt følgende kandidater:  
Styremedlem Jan Tore Hageskal  
Styremedlem Cecilie Moe  
Styremedlem Kenneth Tønne  
Styremedlem Anne Groth 
Styremedlem Lasse Lønnebotn  
Styremedlem Olav Braaten  
Styremedlem Tor Audun Sørensen  
Styremedlem Simen Plejdrup-Rønningen  
Styremedlem Per Pettersen  
Varamedlem 1 Beate Mordt Varamedlem 2 Pål Evensen  
Endringsforslag ble fremmet ved at Aksel Sinding kommer inn på listen, Per Pettersen 
føres inn som varamedlem og Beate Mordt trekker sitt kandidatur. 

Vedtak:  
Olav Braaten , Anne Groth, Jan Tore Hageskal, Lasse Lønnebotn, Cecilie Moe, Simen 
Plejdrup-Rønningen, Aksel Sinding, Tor Audun Sørensen og Kenneth Tønne ble 
enstemmig valgt som styremedlemmer. 

Per Pettersen og Pål Evensen ble enstemmig valgt til varamedlemmer. 

c) Ingen endringsforslag for gjeldende organisasjonsplan  
Dog ble det bemerket at styret ikke hadde kommet med en innstilling til et nytt 
Disiplinærutvalg. Dette tas til etterretning av styret som vil følge opp dette videre. 
Sittende interimdisiplinærutvalg har ikke hatt noen møter eller saker til behandling i 
2015. 

Vedtak: 
Styret gis fullmakt til å utnevne et nytt interimdisiplinærutvalg som virker til neste 
ordinære årsmøte. 

d) Valg av kontrollkomité 
Styret innstilte Kjell A Moe og Helge A Sanne som medlemmer av klubbens 
kontrollkomite. 

Vedtak: 
Kjell A Moe og Helge A Sanne ble enstemmig valgt. 
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e)  Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

Styret foreslo at styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og 
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

Vedtak:  
Enstemmig vedtatt: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og 
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 

f) Styrets innstilling på valgkomité: 
Sittende valgkomité sier seg villig til å fortsette med vervet.  

Vedtak: 
Per W. Johnsen ble gjenvalgt til leder og Berit Hogstad og Øyvind Lehre Hagen ble 
gjenvalgt som medlemmer. Tor Andresen ble gjenvalgt som varamedlem. 
 
 

 
Oslo, 17.03.16 
Sverre Paulsen 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aksel Sinding  Jan Petter Mølmann 
 
 
     
  
 


