
Til medlemmer i Tønsberg Friidrettsklubb 

 

 

Saksliste for årsmøtet for driftsåret 2020 i Tønsberg 

Friidrettsklubb  
 

 
Styret viser til innkalling til årsmøte 15. mars, utsettelse pga korona og ny innkalling 

19. april 2021. 

 

 

Årsmøtet avholdes den 25. mai 2021 kl. 1900 i Eik Kulturhus, Grenaderveien 13. 

 
 

Under følger sakslisten til årsmøtet: 

 

Sak 1: Valg av tellekorps og godkjenne stemmeberettigede 

 (medlemsliste og forhåndspåmelding) 

 

Sak 2: Godkjenne innkalling og sakliste 

 

Sak 3: Velge dirigent, referenter og to medl. til å underskrive protokollen  

 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning    (1) 

 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  (2) 

 

Sak 6: Behandle forslag og saker (5 saker)                        (3) 

 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift  (4) 

 

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett     (5) 

 

Sak 9: Foreta følgende valg:      (6) 

 9.1 Styreleder (på valg 2 år) 

 9.2 Nestleder (ikke på valg 1 år) 

9.3 1 styremedlem (ikke på valg 1 år) 

 9.4 Øvrige styremedlemmer (på valg 2år) 

 9.5 Varamedlem (på valg 2 år) 

 9.6 Kontrollutvalg, 2 medlemmer, 2 varamedlemmer 

 9.7 Representant til Friidrettstinget/har vært, rapport ved Hay 

 9.8 Leder av valgkomiteen 

 9.9 2 medlemmer av valgkomiteen 

 

Sak 10:  Utdeling av blomster  

 

 

 

Med vennlig hilsen styret i Tønsberg Friidrettsklubb 



 

 

Vedlegg til sak 7 til årsmøtet 2020  (forslag fra styret)  Vedl. (4) 

 
Medlemskontingenten forblir uendret, kr 750,-  

 

Familiekontingen kr 850,- Husk å føre opp alle navnene. 

 

Aktivitetsavgift betales av alle som er brukere av klubbens fasiliteter eller deltar på 

stevner. 

 

Forslag til satser for 2021: 

 

Aktivitetsavgift  6 - 9 år  kr 600,- 

 

Aktivitetsavgift 10 - 12 år  kr 800,- 

 

Aktivitetsavgift 13 - 14 år  kr 1000,- 

 

Aktivitetsavgift 15 - 34 år  kr 1500,- 

 

Aktivitetsavgift 35 - 99 år  kr 1500,-   (forslag hevet fra 600 kr til 1500 kr). 

 

 

Reduserte priser for innmelding etter 1. august 2021 (uendret): 

 

Medlemskontingent   ½ medlemskontingent kr 375,- 

 

Aktivitetsavgift   ½ aktivitetsavgift 

 

Etter 1. oktober 2021 }(uendret): 

 

Minste medlemskontingent  kr 100,- 

 

Aktivitetsavgift   ¼ aktivitetsavgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

uendret 
 



 

Årsmøtesaker 2021  Sak 6.                             Vedl. 3 

 
Sak 1. Forslag fra Hans-Petter Villo 

 Forslag om at aktivitetsavgiften for veteraner økes fra kr 600,- pr. år til 

kr 1500,- pr. år. Samme avgift som for 15 – 34 år. 

  
Sak 2. Forslag fra Hans-Petter Villo 

 Foreslår å sette av midler i budsjettet for å ansette sportslig leder med lønn. 

Størrelse på beløp avhenger av arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner. 

Ansettes for 1 år av gangen. 

  
Sak 3.    Forslag fra Rune Øverland 

 «Tønsberg Friidrettsklubb skal bistå med gjennomføringen av Lindboe 

Pokalstevne for 2021.»  

 

Tønsberg Friidrettsklubb skal ta fornyet kontakt med Tønsberg kommune og 

Lindbo-styret for å melde sin interesse for å bistå med gjennomføringen av 

Lindboe pokalstevne for 2021. 
 

Saken ligger hos Tønsberg Kommune og Kjell Stordalen jobber med den. 

Han vil orientere på årsmøtet. 

  
Sak 4. Forslag fra Rune Øverland 

 «Tilpasset kontingent for «Løp 2-medlemmer i veteranserien.» 
 

De senere år har Tønsberg Friidrettsklubb hatt kritisk lav deltakelse i kategorien 

`Løp 2` i veteranserien. Frafallet har vært betydelig; både på herre- og 

kvinnesiden. 
 

Slik jeg kjenner `saken` trener slike personer utenom klubbmiljøet, men er viktige 

poengscorere i veteranserien. Jeg mener årsmøtet skal vurdere tiltak for å øke 

rekrutteringen av `Løp 2`til veteranserien. Dette kan blant annet gjøres med 

tilpasset medlems- og aktivitetsavgift. 

 

  
Sak 5. Forslag fra Pål Skyvang 

 Foreslår at protokoller fra styremøter legges ut på klubbens hjemmeside. 

 
   

 

   
 

              

  

                


