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Agenda årsmøtet 27.03.2019 kl 19:00 
Sted: Kuleisen, møterom 4. 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Fastsette medlemskontingent  

8. Budsjett. 

a) Bygg ennå ikke overtatt, trenger mer tid til å sette sammen et fullgodt budsjett. 

Forslag om å kalle inn til nytt møte når detaljene rundt drift er på plass.  

9. Gjennomgå idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Følgende er på valg : 

a) Nestleder: Elias Nornes (2 år) 

b) Styremedlem: Roar Kleven  (2 år) 

c) Styremedlem: Kirsten Mathisen (2 år) 

d) Varamedlem: Svein Erik Inbjo  (1 År) 

(se innstilling fra valg komite) 

 

e) To revisorer 

f) Valg komite (innstilling fra styret er at komiteen fortsetter uforandret) 

 

Ingen andre saker meldt inn til behandling. 

 

 

 



Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet 
Haugesund Curlingklubb 2019 

 

 

Valgkomite : Bjarne Dalen og Synnøve Nornes 

 

 

På valg følgende personer: 

Nestleder: Elias Nornes (2 år) 

Styremedlem: Roar Kleven  (2 år) 

Styremedlem: Kirsten Mathisen (2 år) 

Varamedlem: Svein Erik Inbjo  (1 År) 

 

Valgkomiteen har snakket med involverte parter om hvordan de stiller seg til rådighet for videre 

engasjement og har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker å stille til valg. 

 

Valgkomiteen har på bakgrunn av dette satt opp følgende innstilling til valg 2019. 

 

Nestleder: Elias Nornes 

Begrunnelse fra komiteen er at det fortsatt er viktig nå etter at hallen er satt opp med fortsatt 

engasjement fra de som har vært med i hall prosjektet fra start av, til og fortsatt gjøre en god jobb 

med klubbdrift og det nye selskapet Kuleisen AS. 

Styremedlem: Ronny Skaar  

Begrunnelse fra komiteen er at Ronny Skaar har vært en pådriver i dugnads arbeidet i hallen, det vil 

fortsatt være mye som må organiseres rundt dette med dugnad og andre aktiviteter i den nye hallen 

så det vil være godt og få Ronny inn i styre pga. dette.  

Styremedlem: Heidi Kjærland 

Begrunnelse fra valgkomiteen er at det kan være viktig å få inn noen av våre nye medlemmer inn i 

styret, slik at vi får innspill også fra dem som har kommet nylig til oss og kanskje har nye vinklinger og 

opplevelser på hvordan vi kan utvikle oss videre.  

Varamedlem: Svein Erik Inbjo 

Begrunnelsen fra valgkomiteen er at hans erfaring innen styrearbeid og kommunale prosesser er 

godt og ha med videre i arbeidet med klubben. Inbjo er engasjert og villig. 

 

Mvh Valgkomiteen 
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