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PROTOKOLL 

Årsmøte Lambertseter svømmeklubb (LSvK) 14. mars 2018 
 

1. Styreleder Inger Mari Ouren ønsket velkommen til årsmøte. Ved møtestart var 
det 7 stemmeberettigede medlemmer.   

 

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Årsmøtet godkjente 
innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
 

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll 
 Øyvind Thorsen ble valgt til dirigent 

 Per Bjørnar Børresen ble valgt til referent 

 Sindre Nordli og Irene Røsholm ble valgt til å undertegne protokoll 

 

4. Årsberetningen for 2017  
ble gjennomgått av dirigenten og godkjent.  
Beretningen var tilgjengelig for medlemmene i forkant av årsmøtet. 
 
Til pkt 4.5.4 i årsberetningen er det uteglemt å nevne at klubben arrangerte 
LÅMØ i 2017. 
Til pkt 7.1 i årsberetningen skal riktig varighet og periode for Renholdsavtalen 
være 3 år, og løper i perioden 2017-2019. 
 

Kontrollkomitéens beretning 
Elisabeth Østbye la fram kontrollkomitéens beretning. Hun påpekte at komitéen 
er av den oppfatning at administrasjon og styre driver klubb og hall på en meget 
god måte. De personer som sitter i administrasjon og styre har etter komitéens 
oppfatning en interesse og omsorg for klubbens ve og vel ut over det man kan 
forvente i et arbeidsforhold eller som medlemmer i et styre.  
Kontrollkomiteen oppfatter styret og administrasjonen som åpne og gir 
kontrollkomiteen gode arbeidsforhold. 

 

5. Regnskapet for 2017 
ble gjennomgått av daglig leder Frank Pedersen.  Det har vært et bra økonomisk 
år for klubben med et driftsresultat på kr. 519 682 før finansinntekter og med 
disse et positivt resultat på kr. 694 979.  
 
Revisors beretning for 2017 ble gjennomgått av revisor Birgitte Lilleengen på 
vegne av Langseth Revisjon AS. 
 
Regnskapet for 2017 ble godkjent og styret ble gitt ansvarsfraskrivelse. 
 

6. Innkomne forslag 

Det var ingen innkomne forslag 
 

7. Fastsettelse av klubbens medlemskontingent for 2019 og treningsavgift.  
Kontingenten forble uendret på kr. 200,- 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgift. 
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8. Budsjett 2018 

Daglig leder Frank Pedersen presenterte klubbens budsjett. Budsjettet ble 
godkjent.  
 

9. Engasjere statsautorisert/registrert til å revidere klubbens regnskap.  
Langseth Revisjon AS ble reengasjert. 
 

10. Klubbens organisasjonsplan 
Klubben har en flat organisasjonsstruktur uten undergrupper og med funksjoner 
som presentert i årsberetningen under pkt. 5.1 

 
11. Valg 

Dirigenten leste opp valgkomiteéns innstilling. 
a) Styremedlemmer på valg 

Håvard Johnsen Bekk ble gjenvalgt som styrets nestleder for 2 år 
Per Bjørnar Børresen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år 
Sindre Nordli ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år 
Ellinor Bustgaard ble valgt som styremedlem for 2 år 
Sonja Navelsaker ble valgt inn som nytt varamedlem for 1 år for å komme i 
takt med antall personer på valg hvert år. 

 
b) Kontrollkomité 

Tor Erik Mørk ble valgt som medlem av kontrollkomitéen for 2 år 
Irene Røsholm ble valgt som varamedlem av kontrollkomitéen for 2 år.  
Varamedlem nr 2 velges inn neste år for å komme i takt med ett medlem og 
ett medlem på valg hvert år. 

 
c) Valgkomité fram til årsmøtet 2018 

Morten Arnestad gjenvalgt som leder av valgkomitéen   
Steinar Rypestøl gjenvalgt som medlem av valgkomitéen   
Ingrid Singsås ble valgt som nytt medlem av valgkomitéen 
Kari Kvalberg ble gjenvalgt som varamedlem av valgkomitéen. 
 

d) Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge representanter til kretsting og 
forbundsting. 

 

12. Avslutning 
Styreleder takket dirigent Thorsen for vel gjennomført årsmøte. I tillegg takket 
hun resten av styret, administrasjonen, trenere og medlemmer/foreldre for 
innsatsen gjennom 2017. 
 
Daglig leder Frank Pedersen takket for et godt og inspirerende samarbeid i 
klubben med medlemmer/foreldre, styret, administrasjonen og ansatte. 
  

 
 

Referent:  Per Bjørnar Børresen 


