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1. Fremlegg av saksliste 
Det er styret som legger frem forslag til sakliste. 
Under dette punktet på sakslisten må det avklares om sakslisten godkjennes. Ved innkalling i strid med 
kravene til en innkalling, avgjør årsmøtet under godkjenning av sakslisten, om det er saker som ikke 
kan behandles. 
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan føres opp på sakslisten og 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslisten. 

 
1. Framlegg av saksliste og godkjenning av saksliste 

2. Godkjenne de stemmeberettigede.   

3. Godkjenne innkalling til årsmøte.  

4. Godkjenning av forretningsorden.  

5. Valg av dirigent(er) for årsmøtet. 

6. Valg av sekretær for årsmøtet.  

7. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.  

8. Behandling av årsmelding 2022, herunder gruppeårsmeldinger.  

9. Behandling av regnskap 2022 i revidert stand. 

10. Behandle innkomne forslag og saker.  

11. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 og 2024.  

12. Vedta idrettslagets budsjett for 2023 og økonomisk plan for 2024 og 2025 .  

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan  14).  

14. Foreta følgende valg:  

a) Leder 

b) Nestleder 

c) 4-6 styremedlem(mer) (velges samlet) 

d) 2 varamedlem(mer) (velges samlet)  

e) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.  

i. 2 revisorer (Ikke relevant, tjeneste gjøres av kontrollutvalgs) 

ii. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet: 

Kretsting Forbundsting, Tillitsmannsmøte i krets, Friidrettsalliansen i Stavanger 

etc. eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

iii. Valgkomitè  

1. - leder 

2. - medlem 

3. - varamedlem 

iv. Kontrollutvalg.   

1. - leder 

2. - medlem 

3. – varamedlem 

15. Innmeldte saker 
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Til årsmøtets referat (godkjenning av sakslisten): 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 
 

2. Godkjenne de stemmeberettigede.   
Fra Vedtektene: § 5 Stemmerett (utdrag):  

● For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og 
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9. Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett  

● Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret 

 
Til årsmøtets referat: 
 

Antall stemmeberettigede til stede ? 

 
 Stemmeberettigede til stede: 
  

Navn stemmeberettigede til stede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Godkjenne innkalling til årsmøte.  
Under dette punktet på sakslisten må det avklares om innkallingen til årsmøtet godkjennes. 
Ved innkalling i strid med kravene til en innkalling, avgjør årsmøtet under godkjenning av innkalling, 
om årsmøtet er lovlig innkalt. Dette innebærer at årsmøtet kan velge f.eks. å godkjenne en innkalling 
selv om innkallingen ble sendt ut for sent. 
 
Til årsmøtets referat: 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 
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4. Godkjenning forretningsorden.  
Det er styret som legger frem forslag til forretningsorden. 
Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal ledes og gjennomføres, for eksempel hvordan 
forslag skal behandles, og hvor lang taletid den enkelte har. 
 
Forretningsorden.  
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten 
2. Protokollen føres av valgt sekretær 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje 
gang. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.  

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens 

og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere 
forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er 
tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.  
 
Til årsmøtets referat: 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 
 
 

5. Valg av dirigent for årsmøtet. 
Styret fremmer forslag til dirigent. Dirigent behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 
 
Til årsmøtets referat: 
 

Foreslått dirigent Bjørn Øglænd 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

  
 
 

6. Valg av sekretær for årsmøtet.  
Styret fremmer forslag til medlem som skal føre protokoll fra årsmøtet. Eventuelt er det dirigenten som 
presenterer styrets forslag 
 
Til årsmøtets referat: 
 

Foreslått sekretær Kristina Hegreberg 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 
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7. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 
Styret fremmer forslag til to medlemmer som skal underskrive protokollen. Eventuelt er det dirigenten 
som presenterer styrets forslag. 
Styret bør ha disse navnene klare og ha avklart med medlemmene at de aksepterer å påta seg 
oppgaven. 
 
Til årsmøtets referat: 
 

Foreslått medlem til å signere protokoll Rune Bjørkli 

Foreslått medlem til å signere protokoll Kristina Hegreberg 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 
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8. Behandling av årsmelding 2022, herunder gruppeårsmeldinger 
 

Årsmelding 2022 
 
8.1 Medlemmer 
 
Pr 31.12.2022: 
 
Endringer 

Antall medlemmer 01.01.2022 126 

Antall medlemmer 31.12.2022 142 

Antall sluttet i løpet av 2022 60 

  
Aldersfordeling pr 31.12. 2022:  
 

Aldersgruppe pr 31.12.2022 Kvinner Menn Totalt 

0-5 år 15 2 17 

6-12 år 27 33 60 

13-19 år 21 9 30 

20-25 år 1 0 1 

26 år og eldre 13 21 34 

Totalt 77 65 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Styrets arbeid 
 

Eventuelle ekstraordinære årsmøter.  
Saksbeskrivelse og resultat 

Ingen ekstraordinære årsmøter 

Antall styremøter 2022 11 

Eventuelle ekstraordinære fokus gjennom 
året 

 

Klubbens økonomi  Meget god økonomi. Ekstraordinære 
inntekter på grunn av oppløsning av 
Hinna Idrettslag og andel av salg av 
Hinnahuset til Rogaland Fylke. 
Første hele år med nytt regnskapssystem, 
Visma eAccounting.  

Klubbens kommunikasjonskanaler Internettsider, Spond og Facebook. 
Spond er hovedkanal for 
kommunikasjon. SPORTY har erfart at 
«lapper» på trening virker.  

Utstyr Nytt utstyrsrom ble ominnredet.  
Innkjøpt diverse mindre utstyr.  
Det er økonomi i klubben til utstyr og det 
oppfordres til medlemmer og trenere om 
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å melde inn behov. Det er en sunn 
nøysomhet kultur ifm innkjøp av utstyr. 

Anlegg og evt. Rehabilitering av stadion Arkitekt har vært på befaring og laget 
skisse som er levert Stavanger kommune 
for innspill til trapp/lagerrom i 
nordenden av treningsanlegget.  
Disposisjonsplan for Hinna Idrettspark 
skal opp til behandling i 2023 (utsatt fra 
2022). Rehabilitering av friidrettsanlegg  
er i Handlings- og Økonomiplan for 
2024-2025. 
Hinna Friidrett bør gjennomgå egne 
behov i forbindelse med rehabilitering, 
Hvilke behov for aktivitet og utstyr vil en 
ha under og etter dette prosjektet. 
Vi har også fulgt opp ønsket fra styre i 
2021 om bidrag og ønsker i forbindelse 
med Hinna Fotballs bygging av 
treningsrom på anlegget. Avtale om 
detaljer for bidrag og bruk gjenstår å 
inngå. 

Hinnahuset Hinnahuset ble revet i 2022  og Hinna 
Friidrett ble kompensert med NOK 434 
615. Dette er ført som en ekstraordinær 
inntekt og styret for 2022 foreslår at 
årsmøte godkjenner at disse midlene 
avsettes til bidrag i forbindelse med 
bygging av nytt treningsrom. 

Samarbeid med Hinna Fotball Økt fokus på samarbeid og begge parter 
ser fordel i dette. Hinna friidrett vil 
bruke det nye klubbhuset til kveldsmat 
og andre arrangement.  
Dette har fungert godt i 2022. 

Foreldremøter Foreldremøte har vært nedprioritert. 

Trenermøter Det har vært holdt trenermøter for 
gruppene BARN, FRISK og SPORTY. 
Det har også vært holdt samling for 
ungdomstrenere på tvers av gruppene. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
8.3 Representasjon 
 

Hinna Frivillighetssentral Ann Helen Eiane representerer Hinna 
friidrett. Organiseringen av arbeidet med 
frivillighet i Stavanger skal endres i 2023. 

Friidrettsalliansen Stavanger Bjørn Øglænd representerer Hinna 
friidrett. Her har det vært lite aktivitet 
annet enn å følge opp aktuelle anlegg i 
Stavanger og til dels treningstid. 
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Kokebøker for styrearbeidet Styret for 2021 begynte på dette arbeidet 
og styret for 2022 har fulgt opp. Det 
gjenstår ennå en del arbeid før styret kan 
si seg fornøyd. 

Medlemssystemet Utfakturering av medlemsforpliktelser 
har vært svært utfordrende, dels på 
grunn av mangelfull «kokebok», 
tidspunkt for overlevering fra foregående 
styre, mangel på rutiner og dels på grunn 
av uheldige valg som ble gjort før 
overlevering. 

Sportslig organisering Sesongen startet uten at noen hadde 
ansvar for det sportslige. Det har medført 
at oppfølging og rekruttering av trenere, 
treningstid og -sted har vært tilfeldig og 
ikke tilfredsstillende.  
Økonomisk kan en ha gått glipp av 
inntekter på drøyt 20,000. 

Arrangement «Arrangementsgruppen» er uten leder og 
har fulgt opp Aktivitetsdagen, 
Hinnakvartetten og Hinnaløpet.  
En rekke andre arrangement har vært 
fulgt opp av dugnadsansvarlig, 
styreleder, enkelte trenere og foreldre. 
Bør disse organiseres i en 
«stevnegruppe»? 

  

 
 
 

8.4 Statistikk, stevner, arrangement og turer 
  

 

Dato, navn og sted i 2022 "Oppfølger" for Hinnas innsats 
Delt.-
2022 

16. jan Virus-Leikane, Sandneshallen Kicki  

27. jan Hubbastevne 1, Jåtten Skole Bjørn  

24. feb Jærcup, Sandneshallen Kicki  

26. feb Sørvestmesterskapet, Sandneshallen Kicki  

27. feb Sørvestmesterskapet, Sandneshallen Kicki  

21. mar Kveldsmat, Fotballhuset Kicki  

19. mai Jærcup, Stavanger Stadion Kicki  

21.-22. mai, tur til Mailkene i Haugesund Kicki 30 

17. sep Aktivitetsdagen, Hinna Idrettspark Ann Helen 300 

22. sep Minglestevne Jærcup, Stavanger Stadion Kicki 115 

24. sep Hubbastevne2, Sandnes Stadion Bjørn 15 

 1. okt Hinnakvartetten, Hinna Idrettspark Ann Helen 55 

29. okt Hinnaløpet, Hinna Idrettspark Ann Helen 55 

28. nov Nissestevne FRISK, Jåtten Skole Ingrid 30 

 1. des Nissestevne BARN, Jåtten Skole Marius 15 

 1. des Kalenderkonkurransen USJ, Jåtten Skole Atle Morten 10 

 5. des Grøtfest, Fotballhuset  Kicki 115 
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8.5 Grupperapporter  
(Kort om Treningstider, treningssteder, utvikling på antall medlemmer på treninger, 
trenere, kultur og miljø på treningene etc.)  

 
BARN 
Gruppen startet januar 2022. Godt gründerarbeide av Anita Landa som fikk god 
arvtaker i Marius da hun ga seg på høstparten. Styret har jobbet mye med ventelistene 
for gruppen som på det meste inneholdt like mange som de som det var plass til i 
lokalene vi har leiet. Gruppen har støttet seg til ungdomstrenere som har vært en 
suksess. Størrelsen på Jåtten Gymsal har vært begrensende for mulig utvidelse av 
aktivitet. 
Trenere: Inger Johanne, Anita, Marius, Åsne, Rubi, Maren, Elise, Seline 

 
FRISK 
Året begynte med stadig økende antall på venteliste. Samtidig opplevde vi at 
ungdomstrenere som tok kurset «Friidrett for barn» fungerte svært godt for denne 
aldersgruppen.  Inn i gymsalen etter høstferien. Styret brukte gjennom hele året mye 
arbeid med ventelisten for FRISK og kunne ha start en tilsvarende gruppe med like mange 
dersom en hadde skaffet lokale til innetrening. Stor deltakelse på SI-stafetten i Sandnes, på 
Jærcupens minglestevne i Stavanger vår egen Hinnakvartett og Nissestevnet like før jul.  
Takk til Ingrid for aldri hvilende koordinering av gruppens aktiviteter! 
Noen av utøverne var også med på dagstur til Mailekene-stevne i Haugesund. Ingrid har 
koordinert gruppen på en fremragende måte. 
Trenere: Elise, Maren, Åsne, Rune, Jannicke, Janne, Heidi, Harald 
 

SPORTY 

Første halvår av 2022 har Sporty gjennomført treninger på mandager og hatt tilbud på 2 
hovedretninger, kondisjon og sprint/teknikk. Utøverne har da kunne velge å melde seg på 
det treningsopplegget de har ønsket fra gang til gang. Begge treningsoppleggene har hatt 
stor variasjon av innhold. Mandagstreningene har foregått utendørs i hovedsak i Hinna 
Idrettspark. 

Torsdagstreningene har vært innendørs i gymsalen på Jåtten skole. 

Her har fokus vært teknikk. På alle treningene er det stort innslag av lek, og lekbasert 
teknikktrening. Ungdomstrenere har vært og bidratt på en del av torsdagstreningene. Det 
har vært populært blant utøverne. 

Med god tilgang på trenere i 2022 har man klart å tilby alle medlemmene som har ønsket 
det, plass på trening. Antall medlemmer i aldersgruppen har gjennom året ligget på 35-45 
og oppmøtet har variert fra 4 til over 14, men typisk ligget på rundt 10. 

Det har vært økende deltakelse på stevner. Bakgrunn kan ha vært mer markedsføring av 
tilbudene med lapper på trening og «Sponding» av arrangementene. 

 Vi fikk lag i SI-stafetten og Sandtangstafetten og ellers er det Jærcup-stevnene som 
SPORTY medlemmene har deltatt i når de har konkurrert. Noen var også med på 
Mailekene-stevne i Haugesund. 

Koordinator for SPORTY mangler. 

Trenere: Sjur, Stian, Maren, Svein Olav, Harald, Elise, Bente, Eva, Åsne 

 

USJ 

Gruppen sliter ennå med ettervirkninger etter Covid-situasjonen. Mange trenere forsvant 
og det har i liten grad lykkes/vært forsøkt å skaffe nye. Hva skjer når de to som tar 90% av 
utøveroppfølgingen mister motivasjon eller helse og må gi seg? 
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Også blant utøverne var det en del som ga seg. Noen av de som gikk i SPORTY valgte å 
rykke opp til USJ. Det har kun vært rekruttert få nye utenfra klubben. 

Gruppens trenere har blitt spurt om eksterne oppdrag for enkeltutøvere og klubber. 

En del av de eldre utøverne har økt treningsmengde slik at totalaktiviteten har vært 
omtrent som i 2021.  

I desember var det treningstilbud med 4 fellestreninger i uken for de eldste + jevnlige 
samlinger i tillegg til dette innen høyde, kast, lengde og sprint.  

Treningene har vært på Hinna, Stavanger stadion, Sandneshallen, Stavanger Idrettshall. 
De eldre utøverne ønsker at et par dager i uken flyttes fra Hinna til Sandneshallen. Det vil 
være utfordrende å få tilgang til treningstid der. I tillegg vil det utfordre trenerkapasiteten 
ytterligere.  

Treningen har vært mye rettet mot å utvikle ressurser og en kunne ha lagt større vekt på 
teknikktrening i hopp og kast. Samtidig har det vært motstand fra utøvere mot å trene 
hopp og kast.  

USJ fikk norsk ungdomsmester i høyde innendørs i 2022, Andrew Benestad Hendicott. 

Andrew var sammen med Nora Hegreberg også med i norsk ungdomsmesterskap utendørs. 

Lerøy-samlinger og -leker er et flott tilbud til 13-14-åringene både sosialt og sportslig. Noen 
få av våre var med der.  

Stevnedeltakelsen doblet seg fra 2021 til 2022, noe av dette skyldes nok at 2021 var lavt 
pga covid. Deltakelsen i 2022 var fortsatt kun halvparten av siste år før covid, 2019.  

Vi deltok stort sett i lokale stevner, var også noen ganger i Haugesund (Mailekene + 
sommerstevne) og deltok også i stevne i Sverige.  

De utøverne som er på trening ved overgang til 2023 er en positiv gjeng som er flinke til å 
inkludere hverandre og gøy å trene. Som nevnt ovenfor så er det ønskelig med flere trenere 
som kan bidra når en skal følge opp de som ønsker å utvikle seg i forskjellige øvelser. 
Hjelpere som kan bidra på trening med utstyrshåndtering er også ofte et savn. 

  

Stevneaktivitet, tall fra 2021 i parentes: 

20 (18) USJ utøvere startet i konkurranser i 2022. 

20% (10) av resultatene kom i kast, 20% (20) i hopp og 60% (70) i løp. 

4 utøvere stod for 55% av resultatene. 

Det ble satt en rekke bestenoteringer for Hinna i aldersklasser og 2 seniorrekorder på 150 
meter for begge kjønn. 

Kretsstatistikk: 

Andrew, Aurora, Malin Iren, Sebastian, Seline toppet i flere øvelser i sine klasser. 

Mange andre var inne blant de 10 beste i Rogaland. 

Nasjonalt. 

Andrew og Nora hevdet seg blant de 10 beste i Norge i sine beste øvinger. 

Koordinator: Bjørn Øglænd 
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Trenere: Atle Morten, Bjørn, Morten, Anna, Siv, Espen, Marit, Nora, Seline 

 
 
 
 
 
 

Signere årsberettelse (styremedlemmer): 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Behandling av regnskap 2022 i revidert stand 
Det er styret som legger frem regnskapet. Hele idrettslagets regnskap med resultatregnskap og 
balanse skal behandles. Regnskapet er gjennomgått av Kontrollutvalget.  
 

● Regnskap 2022 se vedleggsliste nederst 
● Kontrollutvalgets se vedleggsliste nederst 

 
 

Til årsmøtets referat: 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 

10. Behandle innkomne forslag og saker.  
 
 

Sak 1 Endring av vedtekter etter oppløsning av Hinna idrettslag allianse. Se punkt 15.  
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Sak 2 Informasjon om og anbefaling “Prosjekt treningsrom”. Se punkt 16. 

Sak 3 Fritak for medlemskontingent og treningsavgift. Se punkt 11. 

 

11. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 og 2024 
Kontingent foreslås av styret og vedtas av årsmøtet. Styret har fullmakt til å endre treningsavgift 
 
Gjeldende fra tidligere årsmøtevedtak er som følger: 

● Medlemskontingent for 2023 og 2024: kr 250 pr kalenderår 
● Treningsavgift for aktive utøvere i BARN: kr 400 per år 
● Treningsavgift for aktive utøvere i FRISK: kr 400 per år 
● Treningsavgift for aktive utøvere i SPORTY kr 500 per år 
● Treningsavgift for aktive utøvere i USJ kr 600 per år 

 
● Medlemskontingent og treningsavgift for trenere:   kroner null.  
● Medlemskontingent for treners barn:    kroner null. 
● Medlemskontingent og treningsavgift for styremedlem:  kroner null. 

 

Styrets innstilling til 
kontingent 

Styret foreslår at nivå på medlemskontingent og treningsavgift 
videreføres. Det foreslås å vedta medlemskontingent også for neste 
år (2024) for å forenkle innmelding av nye medlemmer i perioden 
mellom årsskifte og årsmøte.   

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 

12. Vedta idrettslagets budsjett for 2023 
Under dette punktet fremlegger styret et forslag til budsjett: 

● Budsjett 2023 se vedleggsliste nederst. 
● Årsplan 2023-2025 se vedleggsliste nederst. 
 

 
Til årsmøtets referat: 

 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Det er styret som legger frem forslag til organisasjonsplan. 
Under dette punktet behandles blant annet hvilke undergrupper idrettslaget skal ha. Intern 
organisering av idrettslaget bør ikke legges inn i idrettslagets lov, men i organisasjonsplanen. 
Idrettslagets interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne organer skal fremgå av 
organisasjonsplanen. (F.eks. anleggsutvalg, foreldregruppe, idrettsskoleutvalg mm.). 
 

● Idrettslagets organisasjonsplan, se vedleggsliste nederst.  
 

Til årsmøtets referat: 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 

 
 



13 
 

 

14. Foreta følgende valg 
 

a. Leder 

b. Nestleder 

c. 4 styremedlem(mer) (velges samlet) 

d. 2 varamedlem(mer) (velges samlet)  

e. Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.  

i. 2 revisorer (Ikke relevant, utføres av kontrollutvalg) 

ii. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet: 

Kretsting Forbundsting, Tillitsmannsmøte i krets, Friidrettsalliansen i Stavanger etc. 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

iii. Valgkomitè  

1. - leder 

2. - medlem 2 stk 

3. - varamedlem 

iv. Kontrollutvalg.   

1. - leder 

2. - medlem 

3. – varamedlem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valgkomiteens innstilling: 

 

 

Styremedlemmer til valg for Hinna friidrett  
 

Styremedlem 

leder 

 

Bjørn Øglænd boeglae@hotmail.com 97173483 Gjenvalg 2 år   
2023-2024 

Styremedlem 

nestleder og 
barneidrettsansvarlig 

 

Rune Bjørkli rune.bj@gmail.com 95244186 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

 

Styremedlem 

Kasserer 

 

Geir Aspelund geir.aspelund@energi.no 90957461 Gjenvalg 2 år   
2023-2024 

Styremedlem 

Medlemsansvarlig 

Audun Bergsmyr audun.bergsmyr@lyse.net 93452470 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

 

Styremedlem 
Materialforvalter 

 

Thore Gilje thore.gilje@lyse.net 48385856 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

 

mailto:rune.bj@gmail.com
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Styremedlem 
Dugnadsansvarlig og sekretær 

 

Kristina 
Hegreberg 

kicki@lyse.net 
 

92211638 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

 

Styre varamedlem 

 

Linn Kvernberg linnkvernberg@yahoo.co

m 
95744 
273 

Nyvalg 1 år 
2023 

Styre varamedlem 

 

Kjersti Berge 
Evensen 

evensenkjersti@gmail.c
om 

90040803 Nyvalg 2 år   
2023-2024 

Kontrollkomité leder Petter Frantzen 
 

petterjf@hotmai.com 90819198 Gjenvalg 1 år 
2023 

Kontrollkomité medlem Cecilie Benestad 
 

cbenestad@outlook.com 95898105 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

Kontrollkomité varamedlem Anne Berit Lunde 
 

anne.berit.lunde@lyse.n
et 

90533044 Gjenvalg 2 år   
2023-2024 

 
Valgkomité leder Marius Holgersen mariusholgersen@hotm

ail.com 
97505345 Nyvalg 2 år   

2023-2024 
Valgkomité medlem Morten 

Gunnarshaug 
morteng@online.no 46518874 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

Valgkomité medlem Lise Hviding lise.dosen@gmailcom 93487353 Ikke på valg 

Valgt for 2023 
Valgkomité varamedlem Espen Dykesten politimester@gmail.com 93422181 Ikke på valg 

Valgt for 2023 

 
 
Det foreslås at styret får fullmakt til å omfordele rollefordeling innad I styret. 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Endring av vedtekter 

I forbindelse med oppløsning av Hinna Idrettslag, allianseklubb med blant andre Hinna Friidrett som del av 
alliansen er det behov for å justere vedtekter for Hinna Friidrett.  

Styret i Norges Idrettsforbund vedtok 21.11.2021 en ny lovnorm. Hinna Idrettslag Friidrett foreslår at vi tar i 
bruk denne. 

Se vedleggsliste nederst.. 

 

 

16. Informasjon og anbefaling i forbindelse med bygging av nytt treningsrom 
Hinna Friidrett har gjennom en del år fram til våren 2022 benyttet lokaler i klubbhuset «HInnahuset» til 
trening, rom i andre etasje til styrketrening i samarbeid med Hinna Fotball og salen i 1. etasje til 
basistrening i regi av prosjektene USJ og GiT. 
Hinnahuset ble solgt til Rogaland Fylkeskommune våren 2022 og i etterkant av det ble andel av 
oppgjør for salg + senere andel av restmidler etter oppløsning av Hinna Idrettslag overført til Hinna 
Friidrett. Hinna Friidretts kompensasjon ble bort i mot en halv million kr. 
Oppgjøret inkluderer en evig rettighet for Hinna Friidrett til vederlagsfritt å kunne disponere lokaler i 
Hinna Fotball sitt nye klubbhus. Rettigheten ble tatt i bruk i 2022 og har fungert godt for administrative 
og sosiale formål. 
 
Men en har pr februar 2022 ikke fått erstattet bruken av Hinnahuset til treningsformål. Hinna Fotball 
arbeider med et nytt bygningsprosjekt som inneholder treningsrom på 100kvm sammen med en 

mailto:kicki@lyse.net
mailto:cbenestad@outlook.com
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tribune. Hinna Friidrett er spurt om vi vil bidra til finansiering av bygget mot å få en bruksrett til 
treningsrommet. Styret anbefaler at Hinna Friidrett blir med på finansieringen med beløp på opp til en 
halv million kr dersom en kan inngå en tilfredsstillende avtale om bruks- og medbestemmelsesrett for 
bygningen.   
 
Skisser pr januar 2023: 

  

 
 
 

 
 

Til årsmøtets referat: 
 

Godkjent JA/NEI ? 

Avgitte stemmer for ? 

Avgitte stemmer mot ? 
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Vedlegg som deles ut på årsmøtet: 

Til punkt 9: Resultatrapport 2022 
Til punkt 9: Balanserapport 2022 
Til punkt 9: Rapport kontrollkomité 
Til punkt 12: Budsjett 2023 med 3-årsscenarier 
Til punkt 13: Idrettslagets organisering 
Til punkt 15: Oppdaterte vedtekter/lov.  

 

 
Signere protokoll: 
 


