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Protokoll årsmøte 9. mars 2021 kl. 18.30 
Årsmøte ble avholdt på TEAMS pga. Covid 19. 

 
 

Dagsorden 
 

1. Åpning 
Hovedforeningens leder Viktor Arvesen åpnet årsmøte med å si noe om damefotballen i 
Fossum og Telemark gjennom 50 år. 
I forbindelse med jubileet informerte Viktor om at det nå arbeides med en jubileumsbok. 
Dersom noen har stoff til denne ønsker styret og få dette. Jubileumsuka starter opp 2. 
pinsedag. 

 Ivar Horrigmo informerte om sportsplanen i Fossum. 
 Annette Hoppestad Hardli viste frem Fossums nye hjemmeside. 

 
2. Godkjenninger 

a. Antall stemmeberettigede – 24 stemmeberettige  
b. b. Innkallingen – innkallingen til årsmøte ble godkjent 
c. c. Dagsorden – dagsorden ble godkjent 

 
3. Valg av dirigent og referent samt 2 til å skrive under protokollen 

Viktor Arvesen ble valgt til dirigent og Anne Grethe Kringlåk som referent. Carina Aas og 
Frode Kvam ble valgt til å skrive under protokollen. 
 

4. Årsberetning 2020 
a. Hovedforeningens årsberetning ble enstemmig vedtatt. 
b. Fotballgruppa`s årsberetning ble enstemmig vedtatt. 

 
5. Regnskap 2020 

a.Hovedforeningens regnskap ble enstemmig vedtatt. 
 Forslag til disponering av overskudd og kapital: 

Styret foreslår at inntil kr 200 000 av opparbeidet kapital settes av på 
egen anleggskonto til fornyelse av kunstgressdekke og rehabilitering av 
klubbhuset. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 b.Fotballgruppas regnskap ble enstemmig vedtatt. 
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6. Innkomne forslag 
Det er ikke mottatt forslag til årsmøtet. 

 
7. Fastsette medlemskontigent for 2021 

Styret foreslår uendret kontigent for 2021 
Familiekontigent   kr 500,-   
Seniormedlem   kr 300,- 
Juniormedlem (u. 16 år) kr. 200,-   
Støttemedlem, pensjonister kr. 200,- 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
  

8. Fastsette spilleravgiften for 2021 
Styret foreslår uendret spilleravgift for 2021 
7-12 år    kr 1000,-   
13-15 år    kr 1600,- 
16-19 år    kr 2100,- 
Senior damer og herrer  kr 2600,-   
7èr damer og herrer   kr 1600,-  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
9. Budsjett 2021 

a. Hovedforeningen 
b. Fotballgruppa 

  
De fremlagte budsjettforslagene ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrenes 
arbeid. 
 
Leder av hovedforeningen Viktor Arvesen redegjør for ulike vedlikeholdsbehov som er på 
vår arena. Det er behov for betydelige oppgraderinger på klubbhuset, bytte av 
kunstgresset er planlagt i 2023 men vi håper å kunne utsette det noen år. Det er ønske 
om å oppruste gressbanen med lys og nye fangnett og nye gjerder, samt å bygge to nye 
treèr baner. 

 
10. Godkjenning av organisasjonsplan og sportsplan 
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Forslag: Nåværende organisasjonsplan opprettholdes. Styret gis fullmakt til å foreta 
justering dersom endringer i aktiviteten gjør det nødvendig. Forslag: Revidert sportsplan 
pr 9.3.21 godkjennes.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
11. Valg 

Valgkomiteen 2020 har bestått av Aksel Andre Rød 
 

  a Hovedstyret og representanter til Skien idrettsråds årsmøte 
Leder: Viktor Arvesen     - ikke på valg (2021) 
Sekretær: Kristin Hoppestad Aarhus   - ny (2021) 
Styremedlem: Gisle Wivilson    - ikke på valg (2021) 
Styremedlem: Per Anders Opdan.   - gj.valg (2021) 
Styremedlem: Torstein Myhre   - ny (2021 - 2022) 
1 representant fra fotballgruppa 

For å få mere kontinutet i styret får styret fullmakt til å spørre om Kristin Hoppestad 

Aarhus vil sitte i 2 år og ikke ett. Dette vil bli protokollført. 

 a Fotballstyret og representanter til Telemark Fotballkrets ting 
Leder: Carlos Rios     - gj.valg (2021) 

Sekretær: Ørjan Gullhaug    - ny (2021) 

Styremedlem: Karianne Resare   - gj.valg (2021) 

Styremedlem: Ivar Horrigmo    - ikke på valg (2021) 

Styremedlem: Jonathan Skalleberg    - ikke på valg (2021) 

Styremedlem: Anette Hoppestad Hardli  - gj.valg (2021 – 2022) 

Representant fra Hovedstyret 

a Kontrollutvalg 

Ruth Haukenes   - gj.valg 1 år 

Jostein Johnsli    - gj. Valg 2 år 

Jan Erik Gundersen (vara)   - gj.valg 2 år 

Magne Thommesen (vara)  - gj.valg 1 år 

 a Valgkomite  
 Styret fikk i oppdrag å utnevne ny valgkomite. 
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 a  Økonomiutvalg 
 Andreas Billington   - gj.valg 
 
 a Sportslig utvalg 

Ivar Horrigmo – sportslig leder 
Christer Abrahamsen 
May Semiye Delier 
Eirik Furu – trenerveileder 
Lene Bigseth 
Gaute Jamtveit Bakka 
 
Styret fikk fullmakt til å velge representanter til Skien Idrettsråd`s årsmøte og NFF 
Telemark`s ting. 
 
Tillitsvalgte til komiteer, og forskjellige oppgaver/prosjekter tillegges styrene å oppnevne. 
Styrene ønsker seg noen som kan ta ansvar for vedlikehold av målbur og nett ansvarlig 
samt noen som kan være materialforvalter i klubben. Dersom noen vet om noen eller kan 
tenke seg det ta kontakt med styrene. 

 
12. Utdeling av priser 

 
«Årets navn» gikk til Frode Kvam for sitt arbeid med å få Fossum frem og få stempelet 
som kvalitetsklubb. Han gjør også en veldig god jobb med laget gutter 16 år. 
 
«Årets navn» gikk til Morten Forsberg for han`s fremragende innsats med å lage en 
oversikt over utstyret vårt og systematisere dette. 
 
«Innsatsprisen» gikk til Karianne for hennes innsats i forhold til dameprosjektet. Hun har 
dratt dette i havn på en særdelse god måte og skap mye pr for vår klubb Fossum, vi 
gleder oss til videre samarbeid med ODD kvinner der Karianne er styreleder. 

 
Årsmøtet ble avsluttet med å takke de som går ut av styrene. Camilla går ut av fotballstyret og 
Anne Grethe går ut av hovedstyret. De vil få overrekt gave når anledningen byr seg, det samme 
vil prisene bli. Dette på grunn av Covid 19 restriksjoner. 
 

Hoppestad 9. mars 2021 
 

-------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 
Carina Aas     Frode Kvam 


