
Referat fra årsmøte i Halden Styrkeidrettslag 22. januar 2013. 

 

Sted: Velrommet i Skippergata treningssenter 

 

Tilstede: 25 medlemmer, Halden Idrettsråd v/Per Nordli, og Atle Wester Larsen fra Halden 

Arbeiderblad. 

 

1. Åpning/konstituering 

Arnulf Wahlstrøm ønsket alle velkommen. 

Per Nordli fra Halden Idrettsråd takket for invitasjonen. 

Arnulf Wahlstrøm ble valgt til dirigent, og Lise Einarsen til referent. 

 

2. Årsberetningen 

Arnulf gjennomgikk årsberetningen for 2012.  

Årsberetningen ble godkjent. 

 

3. Revidert regnskap 

Kasserer Ragnar Akselsen gjennomgikk årsregnskapet, og regnskapet viser et overskudd på  

kr 128.676,69. Revisor Johnny Simensen bekrefter at alle bilag er gjennomgått og i orden.   

Regnskapet ble godkjent. 

 

4. Utdeling av hedersbevisninger: 

Arnulf delte ut hedersbevisninger. 

a) Beste idrettsprestasjon: Bjørn Andreas Bull Hansen 

b) Innsatspokal:  Lise Einarsen 

c) Rekruttpokal:  Jan Erik Bråten (ikke tilstede) 

d) Ferdighetsmerker  Ikke utdelt - Vil bli utdelt på RM den 23.01.2013 

 

5. Innkomne forslag. 

Ingen forslag var sendt inn. 

Arnulf informerte om ny lovnorm for HSI som NIF må godkjenne. Ifølge Per Nordli i Halden 

Idrettsråd må kretsen godkjenne denne før HSI behandler den på neste årsmøte. 

 

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

Ingen endring av medlemskontingent og treningsavgift, og satsene er da fortsatt kr 750 over 

18 år og kr 600 under 18 år. 

Enstemmig vedtatt.    

 

7. Valg: 

Alle ble valgt enstemmig: 

Formann: Arnulf Wahlstrøm (gjenvalg for 33.gang) 

Varaformann: Thomas Puzicha (gjenvalg i styret for 12.gang) 

Kasserer: Ragnar Akselsen (gjenvalg for 16.gang) 



Sekretær: Lise Einarsen (ny) 

Styremedlem: Johan Vatvedt (tidligere vara. Valgt for 7. gang i styret) 

Varamedlem: Arne Petter Sjåheim (gjenvalg for 2. gang) 

Varamedlem: Magnar Fuglevig (gjenvalg for 8. gang) 

 

Øvrige tillitsverv: 

Revisor: Olav Ring (gjenvalg) 

      Johnny Simensen (gjenvalg) 

Vara revisor: Egil Kroknes (gjenvalg) 

Valgkomite: Rolf Olsen (gjenvalg) 

     Hans Erik Folkeseth (gjenvalg) 

     Lars Markussen (gjenvalg) 

Utklippsarkivar: Rolf Olsen (gjenvalg) 

Materialforvaltere: Ragnar Akselsen (form) (gjenvalg) 

           Bjørn Stefansson (gjenvalg) 

      Pål Grønberg (gjenvalg)  

 

HSI burde hatt flere damer med i styret da andelen i dag er for lav. Valgkomiteen må forsøke 

å få høyere andel til neste år. 

 

Styret ber om fullmakt til å utpeke representant til SRØ’s årsmøte, HIR årsmøte og NSF’s 

forbundsting 

Dette ble godkjent.    

 

Etter møtet var det bevertning med snitter, brus og kaffe.  

Rolf Olsen la ut utklippsbøkene for HSI til allmenn gjennomsyn. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra medlemsmøte 22.01.2013 
1. Formann informerte om HSI sponsoravtaler med Halden Sparebank, Navita og  

    Monsternett.  

2. Vaktordning – evaluering 

    Arne Petter Sjåheim og Arnulf Wahlstrøm har hatt et møte med tillitspersonene som har 

    dugnadsoppgaver.  Arne Petter synes vaktordningen fungerer bra.  Det vil bli innskjerping    

    på at vakt må være tilstede i åpningstiden, og advarsler til de som uteblir. Etter 3    

    advarsler vil nøkkel bli inndratt. Det er en person som har måtte innlevere nøkkelen i 2012.  

3. Velrommet er tatt i bruk, men vi har ikke fått formell godkjenning av kommunen for å  

    bruke det. Vi har heller ikke betalt husleie.  Det er planer om oppussing av rommet. 

4. Informasjon om å bruke web-side (www.haldensi.no) Jon Kilvik Eriksen og formann  

    oppdaterer siden.  

5. Klubben trenger flere dommere. Styre må jobbe mer med dette. 

6. Nytt utstyr 

   Formann informerte at det er bestilt 2 nye maskiner og nye konkurranse skiver. 

http://www.haldensi.no/


   Ønske om nytt utstyr fra medlemmene: ryggstrekk, ny stang og reverce hyper maskin. 

    Varmtvannsberederne er fra 1985 og bør skiftes ut.    

    Styret bør sjekke med kommunen om de kan kjøpe inn nye varmtvannsberedere eller   

    reparere disse. Jan Sandvik vil måle om alle  varmeelementene fungerer. 

    Medlemmene ønsker nye benker i badstuene.  Styret sjekker dette. 

    Medlemmene ønsket kaldt vann. Det ble opplyst at drikkefontena ble reparert for noen år  

     siden og fungerer nå tilfredsstillende. Vannet er kaldt når det tappes en stund..  

7. Eventuelt 

 

 

Lise Einarsen 

referent 


