
Referat fra årsmøte i Halden Styrkeidrettslag 3.februar 2014. 

 

Sted: Velrommet i Skippergata treningssenter 

 

Tilstede: 29 medlemmer, og Tom Minge Nilsen fra Halden Arbeiderblad. 

 

1. Åpning/konstituering 

Arnulf Wahlstrøm ønsket alle velkommen. 

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

 

2. Årsberetningen 

Arnulf gjennomgikk årsberetningen for 2013.  

Årsberetningen ble godkjent. 

 

3. Revidert regnskap 

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

kr 108.453,19. Alle bilag er gjennomgått og i orden, og undertegnet av Revisor Johnny 

Simensen og Olav Ring. 

Regnskapet ble godkjent. 

 

4. Utdeling av hedersbevisninger: 

Arnulf og Lise delte ut hedersbevisninger. 

a) Beste idrettsprestasjon: Maria Birkeli 

b) Innsatspokal:  Jan Erik Christiansen 

c) Rekruttpokal:  Karl Christian Jansen  

d) Ferdighetsmerker    

     Styrkeløft:  

     Kenneth Rørmyr (gull),  

     Cecilie Olsen (bronse) 

     Ikke tilstede:  

     Cato Leon Worren (bronse), Steffen Bergstrøm (bronse), Ketil  Møllerop (bronse), Emil 

     Alnes (bronse) 

      

     Benkpress: 

     Trym Olsen (bronse), Cecilie Olsen (bronse/sølv) 

     Ikke tilstede: Ketil Møllerop (sølv),  Emil Alnæs (bronse), Steffen Bergstrøm (bronse), Cato  

     Leon Worren (bronse/sølv)  

 

5. Innkomne forslag. 

Utvide styre med ett medlem. 

Forslaget ble godkjent. 

 



6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

Antar at det kan bli mindre støtte fra kommunen, og høyere leie av treningslokalet. 

Ingen endring av medlemskontingent, men forslag til å øke treningsavgiften fra kr 350 til kr 500. 

Satsene vil da bli kr 900 over 18 år og kr 750 under 18 år.  

Enstemmig vedtatt.    

 

7. Valg: 

Alle ble valgt enstemmig: 

Formann: Arnulf Wahlstrøm (gjenvalg for 34.gang) 

Varaformann: Arne Petter Sjåheim (tidligere varamedlem, gjenvalg for 3. gang) 

Kasserer: Ragnar Akselsen (gjenvalg for 17.gang) 

Sekretær: Lise Einarsen (gjenvalgt for 2.gang) 

Styremedlem:  Thomas Puzicha (tidligere varaformann, gjenvalg for 13.gang) 

Styremedlem: Johan Vatvedt (tidligere vara, valgt for 8. gang) 

Varamedlem: Marianne Sjåheim (ny) 

Varamedlem: Mathias Thorgalsbøen (ny ungdomsrepresentant) 

 

Øvrige tillitsverv: 

Revisor: Olav Ring (gjenvalg) 

      Johnny Simensen (gjenvalg) 

Vara revisor: Egil Kroknes (gjenvalg) 

Valgkomite: Rolf Olsen (gjenvalg) 

     Maria Birkeli (ny) 

     Bent Ormestad (ny) 

Utklippsarkivar: Rolf Olsen (gjenvalg) 

Materialforvaltere: Ragnar Akselsen (form) (gjenvalg) 

           Bjørn Stefansson (gjenvalg) 

      Pål Grønberg (gjenvalg)  

 

 

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

Dette ble godkjent.    

 

Arnulf takket Magnar for innsatsen som ungdomsrepresentant. Han vil få utdelt et fat.  

  

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

Rolf Olsen la ut utklippsbøkene for HSI til allmenn gjennomsyn. 

 

 

 

Arnulf takket for fremmøte. 

 

 

Lise Einarsen 

referent 



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

Referat fra medlemsmøte 03.02.2014 
1. Formann informerte om HSI sponsoravtaler med Sparebankstiftelsen Halden på kr 7500.  

2. Vaktordning – evaluering 

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

    dugnadsoppgaver.  Arne Petter synes vaktordningen fungerer bra og at de fleste gjør en 

    god jobb.   

3. Informasjon om å bruke web-side (www.haldensi.no)  

    Det viktigste kommer inn her.  

    Johan Vatvedt og Karl Christian Jansen oppdaterer facebook.  

4. Klubben trenger flere dommere.  Bjørn Andreas Bull Hansen ønsker ikke lenger å være 

    dommer. Det er viktig å ha kunnskap og fordel å ha løftet selv. 

    Styre må jobbe mer med dette.  

5. Nytt utstyr 

    1 konkurranse stang har blitt bøyd. De skal ikke slippes ned på skinnene inne i power- 

    racket eller på tvers av benkene.    

   Kjøpt nytt utstyr: pec deck og hyper extension.  

6. Eventuelt 

- Thomas P. lurte på hva som skjer med den nyeste plattingen. Den burde vært reparert. 

   Det er bestilt 6 nye limtredragere med tykkelse 9 cm, bredde 50 cm og lengde 4 meter fra  

    Østbys Trevarefabrikk AS som vil komme om ca. en 1 uke. Disse dragerne settes sammen  

    til en ny platting med tykk finerplate og gummi på toppen og erstatter den eldste  

    plattingen vi har.    

   - Hans Erik F. ønsker et teppe da det er glatt på gulvet i dag. Styret vurderer å kjøpe et  

    teppe som kan legges oppå plattingen. 

    - Arnulf og Ragnar pusser opp det ene solrommet. Maling av dør og vegger og rensing av  

    gulvbelegg. 

   - Bjørn Stefansson mener for mye vann løser opp liminga av gulvbelegget i det store  

    treningsrommet. Foreslår å prøve å lime skjøtene med Sikaflex og teste det på en liten 

   flekk først.     

   - Thomas P. lurte på om høyttaleren som henger oppe i tungtreningsrommet er i orden.   

    Thomas skal teste den og eventuelt kjøpe ny. 

   - Noen hantler ryker når de slår nedi gulvet. De skal behandles forsiktig. 

   - Ragnar oppfordrer alle til å kaste melk- og frukt-rester i søplesekken ved vannfontene. Det  

    blir dårlig lukt når det blir liggende over natta i søplebøttene.   

 

 

Arnulf takket for fremmøte. 

 

 

Lise Einarsen 

referent 

 

http://www.haldensi.no/

