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Vestbyen IL Svømming  
 
 
   

Årsmøte 2017 
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13 innkalles alle medlemmer med dette til årsmøte i Vestbyen IL Svømming 
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Sak 01/2017 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Saksopplysninger 
Jf § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.,  
Man må være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene (betalt medlemskontingent) for å ha stemmerett og være valgbar. 
 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
 
En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære 
årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 
 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 
idrettslaget.  
 
Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme 
forslag under årsmøtet.  
 
 
 
 
Sak 02/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
Saksopplysninger:  
Jf. § 13 Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på 
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
 
Medlemmene er innkalt til årsmøte direkte via e-post. Sakliste og nødvendige saksdokumenter er gjort 
tilgjengelig på Vestbyen IL Svømming sin nettside senest en uke før årsmøtet.  
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Sak 03/2017 Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Som dirigent velges Heidi Myklebost 
Som referent velges Paul Jostein Aune 
Som underskrivere av protokoll velges…………………….. 
 
Saksopplysninger:  
Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem i idrettslaget jf. § 14 Ledelse av 
årsmøtet og § 15 punkt 3. 
 
 
 
Sak 04/2017 Godkjenning av årsmelding 2016 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Årsmelding for 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg: 
Årsmelding for 2016 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 4 behandle Vestbyen IL svømming sin årsmelding  
 
 
 
Sak 05/2017 Godkjenning av regnskap for 2016 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Regnskap for 2016 godkjennes. Årets overskudd på kr. 172.917,83 overføres til klubbens egenkapital. 
 
Vedlegg: 
Regnskap for 2016 med noter 
Revisors uttalelse til regnskap for 2016 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 5 behandle Vestbyen IL svømming sitt årsregnskap. 
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 172.917,83. Styret foreslår at årets overskudd overføres 
til klubbens egenkapital. 
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Sak 06/2017 Innkomne forslag 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
 
1. Handlingsplan 2017 godkjennes 
2. Alice C. Boyd utnevnes som æresmedlem av Vestbyen IL svømming. 
3. Årsmøtet støtter dugnads-policyen i klubben. Det forventes at hver familie stiller på en 

vakt i halvåret for Cafe Le Svim, i tillegg til deltakelse på dugnader som organiseres av 
økonomikomiteen, 1-2 pr år. Vestbyen gir anledning for medlemmer å kjøpe seg fri fra 
dugnader. Frikjøp for Cafe Le Swim på kr. 1000 pr. vakt må avtales minst en måned før 
oppsatt vakt. Frikjøp for andre dugnader: Medlemmet betaler den fortjenesten klubben 
får i stedet for å selge produktet/delta på dugnad. Beløpet oppgis for hver enkelt 
dugnad. 

4. Årsmøtet tar orientering om klubbens rutiner i forbindelse utestående betaling av 
medlemskontingent, treningsavgift og egenandeler til etterretning. 

5. Dommeransvarlig må være medlem av klubben og velges av årsmøtet for 2 år. Slutter 

dommeransvarlig før perioden har utløpt, så har styret mandat til å finne en ny person til 

å overta oppgaven. Forslag til dommeransvarlig for perioden 2017-2018 er Hege R. 

Steen. 

6. Styret har diskutert behovet for en daglig leder i klubben tilsvarende 50 % stilling. Styret 

ber årsmøtet om fullmakt til å engasjere en daglig leder tilsvarende 50 % stilling. 

7. Møteprotokoller fra styremøter legges ut på hjemmesiden på passordbeskyttet område. 

 

 

Vedlegg: 
Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2017 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 6 behandle innkomne forslag. 
 
Forslag til nytt æresmedlem 

Alice C. Boyd har tidligere vært aktiv svømmer i Vestbyen, og jobbet som svømmeinstruktør 

og trener i klubben. Hun er nå autorisert forbundsdommer for Vestbyen IL Svømming. I 

tillegg til å være dommerinstruktør, så er hun både nasjonal overdommer og internasjonal 

dommer.  

Alice har vært svømmedommer siden 1992. Hun ble FINA-dommer i 2005 og deltatt som 

dommer i VM langbane i Kazan (2015), EM langbane i Berlin (2014), EM kortbane i Herning 

(2013) og OL i London (2012). Alice sitter nå som leder i dommerutvalget i Norges 

svømmeforbund, der hun representerer Vestbyen IL Svømming. 
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Dugnads policy i klubben 

Klubber tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) er organisasjoner som er tuftet på frivillig 

innsats. De fleste idrettslag arrangerer derfor dugnader der medlemmene eller deres 

foreldre deltar. Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av 

medlemmene i form av høyere treningsavgifter.  

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for et idrettslag og er ofte helt 

nødvendig for at medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud. Dugnad er frivillig og 

skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. NIF oppfordrer til å 

stille på dugnad i stedet for «å kjøpe seg fri».  

 

Retningslinjer fra NIF 

 Idrettslaget kan ikke pålegge ikke-medlemmer (for eksempel foreldre) å stille på 

dugnader 

 Idrettslaget kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale 

«dugnadsavgift» for manglende deltakelse på dugnad 

 Idrettslaget kan gi medlemmene anledning til å kjøpe seg fri 

 Idrettslaget kan beslutte at enkeltmedlem som deltar på dugnad får en rimelig 

reduksjon i kontingent og/eller avgift Beslutning om hvilken økonomisk virkning 

deltakelse på dugnad skal få for medlemmet bør forankres på årsmøtet 

 

 

Dugnader i Vestbyen IL Svømming 

Vestbyen IL Svømming er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad for å holde 

kostnadene på treningsavgiften nede. Det forventes derfor at de som blir medlemmer av 

klubben deltar på oppsatte dugnader. Vestbyen IL Svømming har Cafe Le Swim som er en 

foreldredrevet kafe. I tillegg arrangeres det 1-2 andre dugnader i året som organiseres av 

økonomikomiteen. 

Det forventes at hver familie stiller på en vakt i halvåret for Cafe Le Svim, i tillegg til 

deltakelse på dugnader som organiseres av økonomikomiteen 1-2 stk. pr år. 
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Orientering om klubbens rutiner i forbindelse med utestående betaling av 

medlemskontingent, treningsavgift og egenandeler 

Vedtatt av styret 12.03.2017. 

Å opprettholde klubbens aktivitetstilbud er kostnadskrevende. For å delta på klubbens 

aktiviteter så må medlemskontingent og treningsavgift være betalt. Treningsavgiften skal 

blant annet dekke lønn til trenere og andre utgifter i forbindelse med trening og stevner. 

Manglende betaling vil kunne føre til utelukkelses fra idrettslagets aktiviteter og deltakelse 

på stevner. 

Medlemmer som har utestående betalinger etter 2. gangs purring av medlemskontingent, 

treningsavgift og/eller egenandeler kan ikke delta på trening eller melde seg på stevner og 

samlinger før skyldig beløp er betalt. I spesielle tilfeller er det mulig for styret å gjøre avtaler 

om betalingsutsettelse eller nedbetalingsplan. Overholdes ikke dato for betalingsutsettelse 

eller nedbetalingsplan, så kan ikke medlemmet delta på trening eller melde seg på stevner 

eller samlinger. Faktura som ikke er betalt etter 3. gangs purring kan sendes til inkasso av 

regnskapsansvarlig. 

Deltakelse på stevner er regulert av Norges svømmeforbund sine regler GE 13 og lovnorm § 

3 punkt (3). Alle svømmere som skal delta på stevner må ha betalt utsendt 

medlemskontingent for gjeldende år i Vestbyen IL svømming i tillegg til påkrevd startlisens.  

GE 13 Rett til å delta. 

A) I approberte stevner kan medlemmer av lag tilsluttet NSF delta, når de har løst startlisens 

og ikke er utestengt eller diskvalifisert i henhold til Norges Idrettsforbunds 

straffebestemmelser om forgåelser. 

Medlemskapet i et idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 3 punkt (3); Medlemskap i 

idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
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Dommeransvarlig 

Vestbyen IL Svømming skal ha en egen dommeransvarlig som skal arbeide for at klubben til 

enhver tid har nok godkjente dommere, slik at vi kan arrangere egne approberte stevner. 

Dommeransvarlig er ansvarlig for oppsett av dommere på egne stevner samt ansvarlig for 

koordinering og utlån av våre dommere til andre klubber. Vedkommende skal også holde 

god kontakt med dommeransvarlig i Sør-Trøndelag svømmekrets. Eget mandat er laget for 

dommeransvarlig. Dommeransvarlig må være medlem av klubben og velges av årsmøtet for 

2 år. Slutter dommeransvarlig før perioden har utløpt, så bør styret få mandat til å finne en 

ny person til å overta oppgaven.  

 

 
 
Sak 07/2017 Fastsettelse av medlemskontingent 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 

 Medlemskontingent for aktive svømmere i svømmegruppene og masters settes til kr. 200,- pr. 
pers. pr. kalenderår. 

 Medlemskontingent for deltakere på svømmekurs i regi av Vestbyen IL Svømming settes til kr. 
200,- pr. pers. pr. kalenderår. 

 Medlemskontingent for dommere settes til kr. 200,- pr. pers. 

 Medlemskontingent for foreldre/foresatte/styremedlemmer eller andre som ønsker 
medlemskap settes til kr. 200,- pr. pers. pr. kalenderår. 

 Ansatte (trenere og kursinstruktører) får automatisk medlemskap gjennom sitt 
ansettelsesforhold i klubben. Ansatte har forslag og uttalerett, men ikke stemmerett på 
årsmøtet jf § 6  

 Klubben betaler medlemskap for æresmedlemmer i klubben. 
 
 

 
Vedlegg: 
Ingen.  
 
Saksopplysninger:  
§ 15 punkt 7 - Årsmøtets skal fastsette en medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller 
gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
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Sak 08/2017 Budsjett for 2017 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Budsjett for 2017 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for 2017 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 8 vedta Vestbyen IL svømming sitt budsjett. 
  



9 

 

Budsjett 2017 
 

Vestbyen IL Svømming Budsjett  Regnskap Regnskap 

Konto Tekst 2017 2016 2015 

3110 Treningskontingent -460 000,00 -457 490,00 -425 368,00 

3115 Stevner, egenandel -250 000,00 -242 662,00 -315 800,00 

3120 Svømmekurs -1 260 000,00 -1 201 165,00 -879 190,00 

3125 Kafè salg -95 000,00 -93 701,50 -100 829,00 

3129 Medlemskonringent kursbarn -100 000,00 -93 700,00 0,00 

3130 Medlemskontingent -25 000,00 -21 700,00 -4 650,00 

3135 Dugnad -70 000,00 -140 195,00 -32 450,00 

3140 Treningssamling, egenandel -190 000,00 -185 153,00 -92 750,00 

3145 Treningsklær -15 000,00 -54 070,00 -9 450,00 

3150 Vannaerobic -30 000,00 -28 840,00 -38 220,00 

3155 Dommergodtgjørelse -20 000,00 -23 750,00 -14 000,00 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter -315 000,00 -315 807,00 -293 510,00 

3960 Bingo/lotto inntekt -90 000,00 -89 615,35 -76 086,39 

  Sum kontoklasse 3 -2 920 000,00 -2 947 848,85 -2 282 303,39 

  
   

  

4090 Beholdningsendring 0,00 -11 907,00 15 243,00 

4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt 65 000,00 65 704,00 25 080,00 

4115 Innkjøp varer dugnad 35 000,00 63 050,00 0,00 

  Sum kontoklasse 4 100 000,00 116 847,00 40 323,00 

  
   

  

5010 Faste lønninger 1 375 000,00 1 259 143,44 1 505 780,00 

5190 Påløpne feriepenger 140 250,00 130 075,17 155 276,25 

5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0,00 0,00 12 448,00 

5410 Arbeidsgiveravgift 193 875,00 182 357,73 220 384,52 

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 19 775,25 18 340,63 21 893,99 

5430 Premie pensjonsordning 40 000,00 32 542,00 44 780,00 

5920 Yrkesskadeforsikring 15 000,00 13 165,00 10 857,00 

  Sum kontoklasse 5 1 783 900,25 1 635 623,97 1 971 419,76 

  
   

  

6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler 29 468,54 29 468,54 29 468,54 

6290 Andre dr.utgifter 13 000,00 12 912,88 -1 045,01 

6295 Driftsutgifter kafe 8 000,00 7 070,19 7 607,19 

6300 Leie lokaler 10 000,00 9 900,00 18 600,00 

6305 Leie treningslokaler 20 000,00 0,00 2 500,00 

6310 Leie svømmehall 20 000,00 15 765,00 50 733,26 

6315 Leie betalingsterminal 7 500,00 7 120,00 6 995,00 

6540 Inventar 50 000,00 64 478,12 55 820,14 

6570 Arbeidsklær og verneutstyr 5 500,00 5 390,00 200,00 

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 2 500,00 2 431,00 0,00 

6700 Revisjons- og regnskapshonorar 20 000,00 15 750,00 15 750,00 

6730 Konsulenttjenester 30 000,00 25 781,25 165 531,25 

6750 Startgebyr stevner 110 000,00 109 688,10 145 368,95 

6760 Andre utg. stevner 160 000,00 156 994,33 109 298,48 

6765 Andr. utgifter treningssamling 100 000,00 96 914,47 30 690,88 
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6800 Kontorrekvisita 4 500,00 4 112,40 2 764,00 

6820 Trykksaker 13 000,00 11 453,00 13 781,00 

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 1 500,00 1 545,00 500,00 

6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 50 000,00 45 550,00 34 350,00 

6865 Servering møter, kurs 10 000,00 10 450,00 7 353,55 

6900 Telefon 5 000,00 4 007,20 3 139,78 

6910 Mobildata - betalingsterminal 5 000,00 4 088,27 3 638,36 

6940 Porto 500,00 434,00 496,00 

  Sum kontoklasse 6 675 468,54 641 303,75 703 541,37 

  
   

  

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 15 000,00 14 667,70 5 731,80 

7105 Øreavrunding 0,00 0,00 0,51 

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 225 000,00 209 987,60 294 843,12 

7150 Diettkostnader, oppgavepliktig 6 000,00 5 987,00 0,00 

7400 Kontingenter 1 000,00 800,00 5 290,00 

7420 Gaver/premie 50 000,00 38 881,00 53 343,00 

7425 Gaver nye svømmere og lignende 500,00 420,00 650,00 

7430 Pins og lignende, Kurs 26 000,00 25 580,00 0,00 

7500 Forsikringspremier 0,00 0,00 2 410,00 

7600 Lisensavgifter og royalties 26 000,00 25 895,00 21 595,00 

7605 Årsavgift 1 000,00 900,00 2 100,00 

7610 Svømmelisens 0,00 43 950,00 44 900,00 

7770 Bank og kortgebyrer 8 500,00 8 211,91 6 599,97 

7776 Andre gebyrer 10 000,00 9 600,00 200,00 

7777 Gebyr Trygg i vann 10 000,00 9 231,38 2 640,34 

7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 14 408,00 

  Sum kontoklasse 7 379 000,00 394 111,59 454 711,74 

  
   

  

8050 Annen renteinntekt -15 000,00 -13 109,77 -30 624,22 

8150 Annen rentekostnad 0,00 20,48 79,00 

8160 Purregebyr. leverandør 0,00 134,00 0,00 

  Sum kontoklasse 8 -15 000,00 -12 955,29 -30 545,22 

   
    

 
Resultat (-overskudd/+underskudd) 3 368,79 -172 917,83 857 147,26 
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Sak 09/2017 Vestbyen IL svømming sitt organisasjonskart 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Vestbyen IL Svømming sitt organisasjonskart vedtas. 
 
Vedlegg: 
Forslag til organisasjonskart 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 9 behandle Vestbyen IL svømming sin organisasjonskart. 
 
 
 

 
 
  

Årsmøte 

Sportslig utvalg 

Hovedtrener 

Trenere 

Svømmeskole- 
ansvarlig 

Instruktører 

Økonomiutvalg 

4 medlemmer 

Stevne- og 
utstyrskomite 

4 medlemmer 

Velferdskomite 

4 medlemmer 

Revisor 

Kontrollkomite 

Regnskapsfører 

Valgkomite 

STYRET 
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Kontrollkomite 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en 
kontrollkomité på årsmøtet med minst to medlemmer. Kontrollkomiteen skal påse at; 
₋ idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
₋ idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
₋ årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift 
 
Økonomikomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 medlemmer. Økonomiutvalget skal ta 
ansvaret for å definere og gjennomføre tiltak for økt økonomisk tilskudd til klubben.  
 
Stevne- og utstyrskomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 medlemmer. Komiteen skal ha ansvar 
for å arrangere Vestbyens egne stevner; Trondheimsmedleyen, Vårmønstringen og 
klubbmesterskapet. Være behjelpelig med å skaffe tidtakere på klubbens ministevner. 
Stevne- og utstyrskomiteen skal også ha tilsyn med alt utstyret som eies av klubben og sørge 
for at det fungerer tilfredsstillende.  
 
Velferdskomite: 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styret sammen med 4 medlemmer. Komiteen skal ha fokus 
på trivsel i klubben ved å arrangere aktiviteter og sosiale arrangement for svømmere, 
trenere og foreldre, samt ha ansvar for kafesalget under klubbmesterskapet.  
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Sak 10/2017 Valg av styremedlemmer 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Valgkomiteens forslag til nytt styre: 
Styrets leder  Paul Jostein Aune Velges for 2 år 
Styrets nestleder  Heidi Myklebost Velges for 1 år 
Styremedlem Berit Grundstad Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Stein Jystad Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Frode Selvik Velges for 2 år 
Styremedlem Herborg Haugen Velges for 2 år 
Styremedlem Haldis Ørbog Velges for 2 år 
Varamedlem Alte Helland Velges for 1 år 
 
 
Som revisor velges:  
BDO 
 
 
Som medlemmer av Sør-Trøndelag kretsstyre velges: 
Robert Jensen, styremedlem for 1 år 
Heidi Myklebost, varamedlem for 1 år 
 
 
Som medlem av hovedstyret i Vestbyen IL: 
Styrets leder 
 
 
Som medlemmer av kontrollkomiteen velges: 
Marianne Samdahl 
Hege Terese Bell 
 
 
Som medlem av økonomiutvalget 
Olav Egil Roseth 
Arne Ørbog 
Tonje Heggdal Bårdli  
XXXXX 
 
 
Som medlemmer av stevne- og utstyrskomiteen velges: 
Tore Samdahl 
Hege Steen 
Einar Moe 
Kyrre Kvelstad 
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Som medlemmer av velferdskomiteen velges: 
Annika Westèn 
Kristina Pharo Jarwson 
Lina Lysvoll 
Eva Horrigmo Roseth 
 
 
 
Vedlegg 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet. 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 pkt. 10 a og b velge leder og nestleder, samt 5 styremedlemmer og 1 
varamedlem.  
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter velges 
varamedlem.  
Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver jf. § 15 pkt. 10 b note 17. 
 
Jf § 5 Kjønnsfordeling, det skal ved valg av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget velges 
personer fra begge kjønn.  
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 
at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges mer enn 3 personer.  
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 d skal det velges 2 revisorer.  
 
Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 e skal det velges medlemmer til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 
Følgende styreverv er på valg i 2017: 
Styrets leder  Velges for 2 år 
Styrets nestleder Velges for1 år 
Styremedlem Velges for 2 år 
Styremedlem Velges for 2 år 
Styremedlem Velges for 2 år 
Varamedlem Velges for 1 år 
 
Kontrollkomite 
Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en 
kontrollkomité på årsmøtet med minst to medlemmer 
 
Økonomiutvalg 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 valgte medlemmer.  
 
Utstyr- og stevnekomite 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styre sammen med 4 valgte medlemmer.  
Velferdskomite: 
Komiteen skal bestå av; 1 stk. fra styret sammen med 4 valgte medlemmer  
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Vestbyen IL Svømming 
 
Styrets leder: Paul Jostein Aune 
Styrets nestleder: Heidi Myklebost 
Styremedlem: Berit Ringen Grundstad 
Styremedlem: Stein Jystad 
Styremedlem: Frode Selvik 
Styremedlem: Herborg Haugen 
Styremedlem: Haldis Ørbog 
Varamedlem: Atle Helland 
 
 
Valgkomiteen har i 2016 bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder: Olav Egil Roseth 
Medlem: Harald Amundsen 
Medlem: Linh Nilsen  
Varamedlem: Mona Tangstad 
 
 
 
 
For valgkomiteen 
Olav Egil Roseth  
Leder 
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Sak 11/2017 Valg av valgkomite 

Saken behandles i: Møtedato     
Årsmøte 22.03.2017    

 
Innstilling til årsmøtet 
Som valgkomite velges: 
Leder: Olav Egil Roseth 
Medlem: Mona Tangstad 
Medlem: xxxxxxx 
Varamedlem: Frank Nilsen 
 
Saksopplysninger:  
Årsmøtet skal i henhold til § 15 velge valgkomite, valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret. Jf § 15 pkt. 10 bokstav f så skal det velges en valgkomité med en leder, to 
medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte. 
 


