
Referat fra Årsmøte i HSI  7. februar 2011. 
 
 
Til 1. Åpning/konstituering 
Forslag til dirigent var Arnulf Wahlstrøm. 
Forslag til sekretær var Nina Storm-Andersen. Det kom ingen andre forslag. 
 
 
Til 2. Behandling av årsberetning v/ Arnulf 
HSI medlemstall har gått opp med 10 til 240. På årsmøtet var det 29 
medlemmer tilstede.  
 
Arnulf informerte om at klubben fyller 50 år neste år. Dette bør feires. Kom 
gjerne med forslag. 
 
Arnulf gjennomgikk administrative aktiviteter og treningsaktiviteter dvs. møter, 
media, representasjon, m.m. Halden Arbeiderblad har hatt god dekning av alle 
mesterskap og stevner våre medlemmer har deltatt på.  
 
De aktive løfterne har trent godt og det har vært bra deltakelse på seriestevner 
og nasjonale stevner. Det er også stor innsats fra den øvrige medlemsmassen 
som trener styrke på forskjellige nivåer. 
 
Ansvar for nybegynnertrening: Maria Birkeli, Daniel Simonsen og Magnar 
Fuglevig. 
Ansvar for kroppsbygging: Jon Kilvik Eriksen. 
Ansvar for styrkeløfttrening: Thomas Puzicha. 
 
Flere av medlemmene har hatt dommeroppgaver dette året.  
 
Arnulf gjennomgikk stevneresultatene i klubben, samt økonomisk støtte, 
hedersbevisninger, dugnader, utdanninger/kurser og nytt utstyr i klubben. 
 
Generelt er konklusjonen for driftsåret 2010 at HSI både driftsmessig og 
sportslig har lagt nok et godt år bak seg. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
Til 3. Behandling av revidert regnskap. 
Kasserer, Ragnar Akselsen, gjennomgikk regnskapet. Det var revidert av 
revisorene Olav Ring og Johnny Simensen. Regnskapet viste et overskudd for 
2010 på ca.kr 62 000. Det kom ingen spørsmål til regnskapet fra 
medlemmene. 



Spesielt tilskuddet fra bingo betyr mye for klubben, og grasrothandelen vokser. 
Det er også andre kilder til ekstra tilskudd som er innvilget etter søknad. 
 
Aksjefondet HSI har i Odin Norden er nå verdt ca. kr. 330. 000. Styret foreslo 
at det fremdeles blir i Odin. Vi avventer ett år, og ser om vi da skal sette 
pengene inn på høyrente konto. Det kom ingen kommentarer til dette fra 
medlemmene. 
 
Styret ba om ansvarsfrihet i forhold til regnskapet. Dette ble innvilget. 
 
Til 4. Utdeling av hedersbevisninger. 
Utdelingen ble foretatt av formann Arnulf. 
HSI Vandrepokal for beste idrettsprestasjon tilfalt Lars Markussen. 
HSI Innsatspokal tilfalt Arne Petter Sjåheim. Den deles ut til den som har gjort 
en spesiell innsats for klubben. 
HSI Rekruttpokal tilfalt Daniel Simonsen. 
 
Til 5. Behandling av innkomne forslag. 
Mjøllner SK slås sammen med HSI. Styret anbefalte årsmøtet å godta en 
sammenslåing. HSI overtar en del utstyr fra Mjøllner SK. Dette er Eleiko 
konkurransestativer, stang og skiver til en verdi av ca. 25.000 kroner. HSI 
betaler til Styrkeløftregion Øst (SRØ) utstyrstøtte på kr. 5750,- for Mjøllner SK 
som de har mottatt fra SRØ. Utstyret HSI overtar, lånes ut midlertidig til Bjørn 
Andreas Bull Hansen. Kontrakt skal underskrives av HSI og Bjørn Andreas 
Bull Hansen (formann i Mjøllner SK)  om sammenslåing og utlån av utstyr.  
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Et annet forslag var NIFS lovnorm for idrettslag fra 2007som NIF har pålagt 
sine medlemsklubber å behandle på sine årsmøter. Styret anbefalte årsmøtet 
å godta lovnormen . 
Lovnormen ble enstemmig vedtatt. 
 
Til 6. Fastsetting av medlemskontigent og treningsavgift. 
Det ble enighet om å ikke øke medlemskontingenten og treningsavgiften i år. 
 
Til 7. Valg. 
Mange i styret tok gjenvalg.: 
 
Formann: Arnulf Wahlstrøm…………….  gj.v 
Viseformann: Thomas Puzicha…………  tidl. styrem. 
Sekretær: Nina Storm-Andersen……….  gj.v 
Kasserer: Ragnar Akselsen…………….  gj.v 
Styremedlem: Maria Birkeli…………….  ny 



Varamedlem: Johan Vatvedt…………..  gj.v 
Varamedlem ungdom: Magnar Fuglevig…. gj.v 
 
Styrets sammensetning ble enstemmig vedtatt. 
 
Geir Johannesen går ut av styret etter 20 år. Han skal få overrakt en 
minnegave som takk for sin mangeårige innsats. 
 
Øvrige tillitsverv: 
Revisor:       Olav Ring og Johnny  Simensen (gj.v) 
 
Valgkomite`: Rolf Olsen…………   gj.v 
  Lars Markussen…..   gj.v 
  Hans Erik Folkeseth…  ny 
 
Utklippsarkivar: Rolf Olsen  (gj.v) 
 
Materialforvaltere:  Ragnar Akselsen(formann).gj.v 
            Fritz Seifert……  gj.v 
            Johnny Martinsen….. gj.v 

Bjørn Stefansson…… ny 
 
.   
 
Ref.: Nina Storm-Andersen 
 Sekretær 
 


