
Referat fra årsmøte i Halden Styrkeidrettslag 2010-01-25 
 
Sted: Velrommet i Skippergata treningssenter. 
 
Tilstede: 30 medlemmer og representant fra Halden Idrettsråd (Hilde Redy) 
 

1. Åpning / Konstituering. 
Arnulf Wahlstrøm ble valgt til Dirigent og Truls Lindskog til referent. 
Lindskog leverte referatet til formannen for renskriving etter møtet. 
 

2. Årsberetning. 
Årsberetningen fra formannen ble enstemmig vedtatt med små korreksjoner 
angående stevneresultater. 
 

3. Revidert regnskap. 
Regnskapet ble lagt fram av kasserer Ragnar Akselsen med et overskudd på kroner 
49.391,38. 
Revisor Johnny Simensen bekreftet at alle bilag var gjennomgått og at regnskapet 
var ryddig ført og avstemmingen i samsvar med bankutskrifter. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
Styret ble enstemmig innvilget ansvarsfrihet for det framlagte regnskapet. 
 

4. Utdeling av hedersbevisninger. 
Beste idrettsprestasjon: Hans Erik Folkeseth 
Dette var 10. året for denne vandrepokalen. Lars Markussen har flest aksjer og 
overtar pokalen til odel og eie når Hans Erik har hatt den 1 år. 
Innsatspokal: Kim Saksgård 
Rekruttpokal: Maria Birkeli. 
Ferdighetsmerker:  Det ble utdelt 4 ferdighetsmerker i benkpress og 2 i styrkeløft 
 

5. Innkomne forslag. 
Følgende forslag ble behandlet: 
Som medlem i Halden Styrkeidrettslag (HSI) forsikrer jeg på ære og samvittighet at 
jeg ikke vil bryte de til enhver tid gjeldende dopingbestemmelser fastsatt for alle 
idretter organisert under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). 
Jeg forplikter meg til å møte opp til de dopingkontroller NIF pålegger meg. Dette 
gjelder både i og utenfor HSIs treningslokaler. 
Dersom jeg noen gang blir funnet skyldig i brudd på ovennevnte dopingbestem-
melser, vil saken bli behandlet av Antidoping Norge etter idrettens regler og 
straffebestemmelser. 
Eventuelle tvister i anledning denne kontrakts innhold og forpliktelser avgjøres ved 
voldgift i henhold til voldgiftsloven.  
Ved betalt medlemskap i HSI, har medlemmet gjort seg kjent med og godtatt denne 
kontrakten. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Forslaget trykkes på giroen for medlemsinnbetaling. 
Styret vil også arbeide for at HSI får registrert laget i NIF som et ”rent” idrettslag. 
 

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
Enstemmig vedtatt: Satsene forblir uforandret. 
 

7. Valg: 
Alle ble valgt enstemmig: 



Formann: Arnulf Wahlstrøm ( gjenvalg for 31. gang)  
Viseformann: Thomas Puzicha (rykker opp fra styremedlem) 
Kasserer: Ragnar Akselsen (gjenvalg) 
Sekretær: Nina Storm Andersen (gjenvalg) 
Styremedlem: Geir Johannesen (tidligere viseformann) 
Varamedlem: Johan Vatvedt (gjenvalg) 
Varamedlem: Magnar Fuglevig (gjenvalg) 
 
Materialforvaltere: Ragnar Akselsen, Johnny Martinsen, Fritz Seifert og Truls  
                              Lindskog. (alle gjenvalg) 
Utklippsarkivar:     Rolf Olsen (gjenvalg) 
Revisor:                Johnny Simensen og Olav Ring (gjenvalg) 
Vararevisor:          Egil Kroknes (ny) 
Valgkomite:           Rolf Olsen og Lars Markussen (gjenv.), Truls Lindskog (ny) 
 
Representanter på SRØs og HIRs årsmøter: Utpekes av styret. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 25. januar 2010-01-25. 
 

1. Formannen opplyste at HSI har sponsoravtaler med Halden Sparebank og Navita. 
2. Vaktordning: 

Formannen påpekte at det er viktig at vaktene er tilstede under hele treningen og at 
musikkvolumet holdes nede på et akseptabelt nivå for alle som trener. 
Treningslokalene må ikke forveksles med diskotek. Vaktene har ansvar for å følge 
opp dette. 
Det er også viktig at vaktene følger opp rydding av utstyr. 
Nøklene til treningsanlegget skal ikke lånes ut. 

3. Formannen opplyste videre at det blir engasjert 2 nye nybegynnertrenere (Daniel 
Simonsen og Maria Birkeli) og 1 trener for avansert kroppsbygging (Jon Kilvik 
Eriksen). Oppslag om dette i treningslokalet. 

4. Ny webside for HSI er laget av Jon Kilvik Eriksen. Han vil også være klubbens 
webansvarlig. 

5. Formannen informerte om at byggingen av ny ”Allbrukshall” i Halden var under 
prosjektering og at HSI har spesifisert sine ønsker dersom klubben skal flytte sine 
treningslokaler til denne hallen. Ingen detaljerte innredningsplaner av allbrukshallen 
er enda kjent. 

6. Søknaden om å overta Velrommet i Skippergata har vi fortsatt ikke fått svar på. 
7. Ønske om nytt utstyr fra medlemmene: 

Det var ønske om innkjøp av: 
-  en stabil skråbenk for plassering i ”tungtreningsrommet”. 
- flere hoppetau. 

8. Medlemskort. 
Det ble foreslått at alle medlemmer skulle få tilsendt eget medlemskort. 
Formannen mente dette ble for arbeidskrevende for styret og at sjekk mot oppdaterte 
medlemslister fungerte bra.  
Medlemssjekk skal primært utføres av trenerne, men i tillegg vil styret og vaktene 
gjøre kontroller. 

 
/ Arnulf Wahlstrøm 


