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Protokoll fra årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2020 
 
Årsmøtet ble avholdt i auditoriet på Kroken Skole i Tromsø 25. juni 2020.  
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av 

årsmøtet.  
 
Forslag fra styret: 
37 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Bjørn Olaf Weenaas 
 
37 for og 0 mot. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.   
 
 

Sak 2 Valg av dirigent  
 
Forslag fra styret: 
Anita Lervik velges som dirigent. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Bjørn Olaf Weenaas 
 
Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

 
Sak 3 Valg av protokollfører  

 
Forslag fra styret:  
Ola Engelsen velges som protokollfører. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Anita Lervik 
 
Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 
Forslag fra styret: 
Linda Tofteng Eliassen og Merete Buvik velges til å underskrive protokollen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
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Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Anita Lervik 
 
 Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 
Sak 6 Behandling av idrettslagets årsberetning 

 
Forslag fra styret: 
Årsberetningen godkjennes. 
  
Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Olaf Weenaas 
 
Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslaget til årsberetning ble vedtatt uten endringer. 

 
 
Sak 7 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand  

 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Kent-Ole Larsen 
 
21 for, 16 mot. Totalt 37 stemmer. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 

Sak 8 Behandling av forslag og saker 
  

Ingen forslag var kommet inn til styret innen fristen 11 juni 2020. 
  

 
Sak 9 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 Forslag fra styret: 
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Treningskontingent er her det samme som treningsavgift ifølge styret. I tillegg settes 
medlemskontingenten til fortsatt minstesats 100kr for alle (uforandret). 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik 
 
 Ingen mot. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 

Sak 10  Vedta idrettslagets budsjett 
 
Forslag fra styret: budsjettet i sakspapirene godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Kent-Ole Larsen. 
 
Benkeforslag Geir-Ivar Olsen: Felles retningslinjer for deltakelse og økonomi i seriespill i 
Region Øst/Vest (https://stormungdom.no/retningslinjer-for-deltagelse-i-seriespill-i-region-
ost-vest/ ) gjelder likt for alle klubbens lag, også lag i nasjonal serie, inkl. BLNO. 
Ingen mot. Benkeforslaget fra Geir-Ivar Olsen ble enstemmig vedtatt. 
 
Benkeforslag Manar Kalaaji: Post 3205 Kiosksalg etc. justeres ned fra 210kNOK til 180kNOK. 
Ingen mot. Benkeforslaget fra Manar Kalaaji ble enstemmig vedtatt. 
 
Benkeforslag Tone Wilsgaard: Det skal lages to separate budsjett for BLNO laget vs. yngre 
lag. Neste årsmøte skal også to separate regnskap for BLNO og yngre lag presenteres.  
Ingen mot. Benkeforslaget fra Tone Wilsgaard ble enstemmig vedtatt. 

 
Benkeforslag Geir-Ivar Olsen: Vedtakene av benkeforslagene over medfører behov for 
betydelig omarbeidelse av budsjettet som årsmøtet ikke har satt av tid til. Styret fremmer 
derfor nytt forslag til budsjett til behandling på ekstraordinært årsmøte snarest mulig. 
Ingen mot. Benkeforslaget fra Geir-Ivar Olsen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: Styrets forslag til budsjett i sakspapirene forkastes. Styret kaller inn til 
ekstraordinært årsmøte snarest mulig der styrets redigerte forslag til budsjetter står på 
dagsorden. 

 
 
 
 
 

https://stormungdom.no/retningslinjer-for-deltagelse-i-seriespill-i-region-ost-vest/
https://stormungdom.no/retningslinjer-for-deltagelse-i-seriespill-i-region-ost-vest/
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Sak 11 Valg 
 
 14.1 Valg styre  

 
Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Asle Morten Karlsen velges som styreleder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidat. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 
 Valg av nestleder: 

Forslag fra valgkomiteen: 
Kent-Ole Larsen velges som nestleder.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidat. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Elin Hadler-Olsen, Dag Vongraven, Linda Tofteng Eliassen velges som styremedlemmer. 
Anders Lundesgaard og Vilde Robertsen Sjåvik er ikke på valg og fortsetter som 
styremedlemmer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidater. Vedtak med applaus.  

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
 
Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Vidar Kolstad og Mari Enoksen Hult velges som varamedlemmer til styret. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidater. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Styret i Tromsø Storm Ungdom består fra 25 juni 2020 av følgende personer: 

 

Leder:    Asle Karlsen (gjenvalg, valgt for 1 år) 

Nestleder:   Kent-Ole Larsen (valgt for 2 år) 

Styremedlem:  Elin Hadler-Olsen (valgt for 2 år) 

Styremedlem:   Dag Vongraven (valgt for 2 år) 

Styremedlem:   Linda Tofteng Eliassen (valgt for 2 år) 

Styremedlem:   Anders Lundesgaard (ikke på valg, 1 år gjenstår) 

Styremedlem:   Vilde Robertsen Sjåvik, spillerrepres. (ikke på valg, 1 år gjenstår) 

1. Vara:  Vidar Kolstad (valgt for 1 år) 

2. Vara:  Mari Enoksen Hult (valgt for 1 år) 

 

Styret fordeler roller og ansvar internt på en av sine første møter. 

 
 
14.2 Valg av representanter til Sportslig utvalg 
 
Forslag fra valgkomiteen i samråd med styret: 
Lars Olav Sparboe, Kjerstin Havnes og Kristin Åberg velges som medlemmer av sportslig 
utvalg. 
Anders Lundesgaard og Tom Wilsgaard er ikke på valg og fortsetter i Sportslig Utvalg 1 år. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidater. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   
 
 
Sportslig Utvalg i Tromsø Storm Ungdom består fra 25 juni 2020 av følgende personer: 
 

Sportslig utvalg: Tom Wilsgaard (ikke på valg, 1 år gjenstår) 

Sportslig utvalg: Anders Lundesgaard (ikke på valg, 1 år gjenstår) 

Sportslig utvalg: Lars Olav Sparboe (gjenvalg, valgt for 2 år) 

Sportslig utvalg: Kjerstin Havnes (gjenvalg, valgt for 2 år) 

Sportslig utvalg: Kristin Åberg (gjenvalg, valgt for 2 år) 

 

Sportslig utvalg fordeler roller og ansvar internt på en av sine første møter. 
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14.3 Valg av kontrollutvalg  
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget og en vara 
Forslag fra valgkomiteen:  
Ulf Christensen og Helene Wang Mortensen velges som medlemmer av kontrollutvalget. 
Varamedlem er Hallgeir Hemmingsen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidater. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
Kontrollutvalget i Tromsø Storm Ungdom består fra 25 juni 2020 av følgende personer: 

 

Kontrollutvalg:  Leder Ulf Christensen (valgt for 1 år) 

Kontrollutvalg: Medlem Helene Wang Mortensen (valgt for 2 år) 

Kontrollutvalg: Varamedlem Hallgeir Hemmingsen (valgt for 1 år) 

Kontrollutvalget fordeler roller og ansvar internt på en av sine første møter. 

 
 
 14.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Ola Engelsen velges som leder av valgkomiteen for 1 år.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidat. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Ola Eveborn og Vibeke Lindstrøm velges som medlemmer av valgkomiteen, begge for 2 år.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Anita Lervik. 
 
Ingen motkandidater. Vedtak med applaus.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Tromsø, 26. juni 2020 
 

 
-----------------------------------------    
Ola Engelsen, protokollfører, sign.       
 
 
 
 
Tromsø, 29. juni 2020 

 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Linda Tofteng Eliassen, sign.    Merete Buvik, sign. 
 

[Signatur fra de to medlemmene som i sak 4 ble valgt til å signere protokollen] 
 


