
Referat fra årsmøte i Halden Styrkeidrettslag 6. februar 2012. 
 
Sted: Velrommet i Skippergata treningssenter. 
 
Tilstede: 29 medlemmer og representant fra Halden Arbeiderblad 
 

1. Åpning / Konstituering. 
Arnulf Wahlstrøm ble valgt til dirigent og Johan Vatvedt  til referent. 
Vatvedt leverte referatet til formannen for renskriving etter møtet. 
 

2. Årsberetning. 
Årsberetningen fra formannen ble enstemmig vedtatt med små korreksjoner 
angående stevneresultater og navn på et par tillitspersoner. 
 

3. Revidert regnskap. 
Regnskapet ble lagt fram av kasserer Ragnar Akselsen med et overskudd på kroner 
54.726,00. 
Aksjene klubben har i Odin Norden har en verdi pr. 31/1-2012 på 269.000 kroner. 
Revisor Olav Ring bekreftet at alle bilag var gjennomgått og at regnskapet var ryddig 
ført og avstemmingen i samsvar med bankutskrifter. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

4. Utdeling av hedersbevisninger. 
Beste idrettsprestasjon: Bjørn Andreas Bull Hansen 
Innsatspokal: Bjørn Stefansson 
Rekruttpokal: Ikke utdelt 
Ferdighetsmerker: Det ble utdelt 19 ferdighetsmerker i benkpress og 4 i styrkeløft. 
 

5. Innkomne forslag. 
Ingen forslag var sendt inn 
 

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
Treningsavgiften økes med 100 kroner. Satsene blir da 750 kroner over 18 år og 600 
kroner under 18 år. 
Enstemmig vedtatt. 
 

7. Valg: 
Alle ble valgt enstemmig: 
Formann: Arnulf Wahlstrøm ( gjenvalg for 32. gang)  
Viseformann: Thomas Puzicha (gjenvalg i styret for 11. gang) 
Kasserer: Ragnar Akselsen (gjenvalg for 15. gang) 
Sekretær: Nina Storm Andersen (gjenvalg for 6. gang) 
Styremedlem: Johan Vatvedt (tidligere vara. Valgt for 6. gang i styret) 
Varamedlem: Arne Petter Sjåheim (ny) 
Varamedlem ungdom: Magnar Fuglevig (gjenvalg for 7. gang) 
 
Materialforvaltere: Ragnar Akselsen og Bjørn Stefansson (gjenvalg) 
                              Pål Grønberg (ny) 
    
Utklippsarkivar:     Rolf Olsen (gjenvalg) 
Revisor:                Johnny Simensen og Olav Ring (gjenvalg) 
Vararevisor:          Egil Kroknes (gjenvalg) 
Valgkomite:           Rolf Olsen og Lars Markussen (gj.v.), Hans Erik Folkeseth (gj.v) 
 



Representanter på SRØs og HIRs årsmøter: Utpekes av styret. 
 
           Maria Birkelig ble takket for sin innsats i styret og fikk utdelt minnefat, blomster og  
           klem fra formannen. 

 
Etter møtet var det bevertning med snitter, brus, kaffe og stor bløtkake med 
inskripsjonen ”50 år”. 
Rolf Olsen la ut utklippsbøkene for HSI til allmenn gjennomsyn. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 6. februar 2012. 
 

1. Formannen opplyste at HSI har sponsoravtaler med Halden Sparebank, Navita og 
Monsternet. 

2. Vaktordning: 
Formannen opplyste at vaktordning og renhold skal evalueres i et møte med de som 
har slike funksjoner. 
Arne Petter Sjåheim får mandat av styret til å følge opp ordningen. 
Vakter og renholdere får innkalling til møtet sammen med utsendelse av 
medlemsgiroer. 

3. Velrommet. Dette er nå tatt i bruk, men vi har enda ikke fått formell godkjenning av 
Kommunen for å bruke det. Vi har heller ikke betalt husleie. Rommet vil bli pusset opp 
når saken er avklart med kommunen. 

4. Vår webside er laget av Jon Kilvik Eriksen og han pluss formannen oppdaterer siden. 
Formannen oppfordret alle til å benytte siden for å holde seg informert: 
www.haldensi.no . 

5. Formannen informerte om at byggingen av ny ”Allbrukshall” i Halden var omtrent 
ferdig prosjektert. Han har vært med i brukergruppen og hatt flere møter med arkitekt 
og prosjektleder. Dersom HSI velger å flytte til den nye hallen (når og viss den blir 
bygget) så er det avsatt et rom på 190 kvm. i første etasje til HSI. I tillegg kan vi enten 
disponere ca. 200 kvm. i andre etasje eller ca. 140 kvm i underetasjen. Det er trapper 
opp og ned i tilknytning til rommet i 1. etasje.  Leiepris ukjent. 
Byggestart av hallen er foreløpig utsatt på ubestemt tid. 

6. Klubben har nå bare 3 dommere og trenger flere. Det er kurs i Moss i midten av april. 
Rolf Olsen og Lars Markussen har sagt seg villige til å delta.  

7. Treningssamling og aktivitetslederkurs arrangeres i Moss i midten av april. Klubben 
oppfordrer alle yngre løftere som vil satse på styrkeløft om å delta. Regionen dekker 
alle utgifter. Foreløpig har 6-7 medlemmer meldt seg på. 

8. Klubben feirer 50 år i 2012. Det var ikke flertall i styret om å arrangere et NM i 
jubileumsåret, men det vil bli en festmiddag for å markere begivenheten. Klubben vil 
betale mesteparten av utgiftene, men det blir en liten egenandel for de fleste av 
medlemmene som ønsker å delta. Datoen blir sannsynligvis i slutten av oktober. 

9. Det ble ytret bekymring fra medlemmene om at klimaet i treningsanlegget ikke har 
vært så bra i det siste. 
Årsaken er svikt i det tekniske ventilasjon og avfuktingsanlegget. Kommunen har 
begrensede midler til rådighet og vi har erfart at feil som oppstår tar tid å få reparert. 
Formannen opplyste at det er tildelt kommunen 2 millioner i midler for å oppruste de 3 
tilfluktsrommene som er i bruk. Vi er i tett dialog med kommunen om at midlene må 
benyttes primært til å oppgradere ventilasjon og avfuktingsanlegget. 

10. Ønske om nytt utstyr fra medlemmene: 
-  Strikker for trening i ”power-rack””. 
- Ny ”Peck Deck” – ny ”sittende roing i nedtrekksapparat” – små stenger bl.a. 

11. NM benkpress arrangeres i Molde i midten av mars. 7 løftere deltar og fly og hotell er 
bestilt og betalt av klubben. 

                                                                                                                     / Arnulf Wahlstrøm 


