
PROTOKOLL ÅRSMØTE 2022

Årsmøtet ble avholdt torsdag 29 mars  kl. 18 på klubbhuset på Voldsløkka.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Daglig leder talte opp forsamlingen og orienterte om tallene, ingen øvrige tok ordet.
Vedtak:

● Det var 14 personer tilstede på møtet.
● Alle 14 ble enstemmig godkjent som stemmeberettigede, de hadde alle fylt 15 år, oppfylt

sine medlemsforpliktelser, og vært medlem i minst en måned.

Sak 2. Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen
Styremedlem Siri Moe innledet, dirigent overtok ledelsen av møtet, ingen øvrige tok ordet.
Vedtak:
Følgende ble enstemmig valgt:

● Dirigent: Audun Eikeland
● Protokollfører: Vibeke Thiblin
● Underskrive protokollen: Per Henning Sørensen og Anette Ramstad.

Sak 3. Godkjenning av innkallingen, sakslislisten og forretningsorden
Innkallingen og sakslisten var iht loven.
Forretningsorden  godkjent.
Ingen tok ordet i saken.
Vedtak:

● Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.
● Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Behandle årsberetningen for Sagene IF, inkludert alle avdelingene
Styreleder Petter Mathisen presenterte beretningen.
Følgende hadde ordet i saken:

● Audun Vagleng (ansatt) - Rettelse: Stian Pedersen har ikke vært leder av Venner i aktivitet.
● Michael Abramowski (landhockey) - Rettelse: Skrivefeil av  eget navn i årsrapporten.
● Finn- Ulrik Berntsen (innebandy/styret) - Rettelse: Feil i listen over æresmedlemmer.

Vedtak:
● Årsberetningen for 2021 ble enstemmig godkjent med de anmerkninger/rettelser  som

kom under behandlingen av beretningen.

Sak 5. Behandle regnskap for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. Herunder styrets
økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet og styrets økonomiske beretning.
Dirigenten leste kontrollutvalgets beretning og en ren revisorberetning, ingen andre tok ordet i
saken.
Vedtak:

● Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.
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Sak 6. Behandle forslag og saker
A. Sagene IFs strategi 2022 -2025

Nestleder Petter Mathisen gikk gjennom styrets forslag til strategi, ingen øvrige tok ordet.
Vedtak:

● Forslag til strategi 2022-2025 ble enstemmig vedtatt.
● Det nye styret får i oppgave å videreføre arbeidet med strategien.

B. Endre Sagene Ifs lov
Dirigenten la fram styrets forslag til revidert lov, ingen øvrige tok ordet i saken..
Endringer fra dirigenten:

● Endre datoen for når loven ble vedtatt.
● Endre fra Idrettens samarbeidsråd til idrettens samarbeidsutvalg.
● Ikke lov å bruke “minimum” eller “minst”, må strykes.
● Kontrollutvalget skal består av  leder, 2 medlemmer og 1 vara.
● Valgkomiteen skal bestå av 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Vedtak:
● Forslag til revidert lov for Sagene IF ble enstemmig vedtatt, med de rettelser som

kom fram i møtet.
● Vedtaket innebærer at Sagene IF har en lov som er tilpasset lovnorm for idrettslag.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for Sagene IF, og treningsavgifter for alle avdelingene
Daglig leder la fram styrets forslag til medlemsavgifter 2023 og treningsavgifter 2022.
Følgende tok ordet i saken: Michael Abramowski (Landhockey), Kurt- Jarle Niltveit (ansatt):
Det ble votert over prisen for støttemedlemskap:

● Sagene eldres forslag (220 kr for alle): Forslaget falt, ingen stemte for, 1 stemte blankt.
● Styrets forslag (220 kr for alle over 60 år og 525 kr for alle under 60 år): Forslaget vedtatt,

13 stemte for, 1 stemte blankt.
Vedtak:
Medlemsavgifter 2023:

● Styrets forslag til støttemedlemskap ble vedtatt, det betyr at støttemedlemmer over 60 år
betaler 220 kr pr år og støttemedlemmer under 60 år betaler 525 kr pr år.

● Styrets forslag til øvrige medlemskontingenter for 2023 ble enstemmig vedtatt.
● Vedtatte Medlemskontingenter for 2023 ser da slik ut:

Type avgift? Beløp pr år? Når faktureres? Unntak? Dekkes?
Medlemsavgift 2023 – 25 år og yngre 400/420 kr Januar Æresmedl. Ansatte, øvrige roller*
Medlemsavgift 2023– 26 år og eldre 500 /525 kr Januar Æresmedl. Ansatte, øvrige roller*
Medlemsavgift allidrett fom høst 2022 400/420 kr Februar og oktober Ingen Ansatte, øvrige roller*
Skoleprosjekter 100/105 kr Desember Ingen Om SIF finner sponsor
Medlemskap inngått i nov og des 100/105 kr Ved innmelding Ingen
Støttemedlemskap
Inkl. medlemskap i supporterklubben

U60: 520/525 kr
O60: 200/210 kr

Januar Ingen

Avklaringer:  
● Tillitsvalgte valgt på årsmøtet skal iht Sagene IFs lov være medlemmer og betale medlemsavgift.
● Frivillige i øvrige roller skal iht vår antidoping policy være medlem, klubben dekker medlemsavgift for de av

disse som ikke er aktive utøvere selv *
● Alle typer ansatte skal iht vår antidoping policy være medlem, klubben dekker medlemsavgift for de av disse

som ikke er aktive utøvere selv*
● Æresmedlemmer har iht Sagene IFs lov unntak fra medlemsavgiften

Treningsavgifter for 2022:
● Styrets forslag til treningsavgifter for 2022 ble enstemmig vedtatt.
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Sak 8. Vedta budsjett for Sagene IF, inkludert alle avdelinger
Daglig leder presenterte styret sitt forslag til budsjett for 2022, ingen tok ordet i saken.
Vedtak:

● Styrets forslag til budsjett for 2022 vedtas uten endringer.

Sak 9. Behandle Sagene IFs organisasjonsplan
Nestleder Petter Mathisen presenterte styrets forslag til endringer i organisasjonsplanen.
Michael Abramowski (landhockey) tok ordet i saken: - Det står forskjellige tall i
organisasjonskartet og i mandatet på antall medlemmer i aktivitetsutvalgene, det bør samkjøres
slik at samlet antall medlemmer blir 5.
Vedtak:

● Forslag til organisasjonsplan for Sagene IF ble enstemmig vedtatt, med de rettelser som
kom fram i møtet.

Sak 10. Foreta valg

Dirigenten la fram valgkomiteens innstilling.
Henning Strøm (bandy) hadde ordet i saken - Spilte inn ? som styrerepresentant i bandy.

Vedtak:
Styret (Alle velges for 1 år):
Arbeidsutvalget

● Leder: Einar Eriksen (Fotball)
● Nestleder: Siri Moe (Innebandy)
● Medlem: Bernhard Norshus (Fotball)
● Medlem: Susan Morales Guerra (Ingen idrett)
● Medlem: Siham Abdi Salam (Innebandy/ U26 rep)
● Vara: Eirik Bendixen (Fotball)
● Vara: Aina Sørensen (Para)

Avdelingsrepresentanter i styret:
● Fotball: Morten Hagen
● Innebandy: Finn-Ulrik Berntsen
● Bandy: Pål Wilter Skedsmo
● Landhockey: Jimena Val Gora
● Bryting:
● Rugby: Guro Kristine Nordvik
● Sykkel: Ilona Jambor
● Tennis:
● Quidditch: Johan A.G. Værnes
● Håndball: Knut Tveitereid
● Judo: Anne Vaalund

Avdelingsledere (Alle velges for 1 år):
● Fotball: Tommy Øyen
● Innebandy: Jørn Roald Svendsen
● Bandy: Henning Strøm
● Landhockey: Michael Abramowski
● Bryting: Wenche Larsen Rustad
● Rugby: Mattias Lindqvist
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● Sykkel: Marius Gigernes
● Tennis:
● Quidditch: Mette Sunndal
● Håndball:
● Judo: Anette Ramstad

Kontrollkomité (Alle velges for 1 år):
● Leder: Magne Amund Eriksen (Innebandy)
● Medlem: Hilde Røer Johnsrud (Innebandy)
● Medlem: Petter Mathisen (Rugby)
● Vara: Kaja Lund Iversen (Fotball)

Valgkomité (Alle velges for 1 år):
● Leder: Jørgen Foss (Ingen idrett)
● Medlem: Ine Øvrum (Fotball)
● Vara: Esmail Faraji (Fotball)

Verv der ingen ble valgt på årsmøtet:
● Valgkomiteen får fullmakt til å finne personer til verv der ingen ble valgt på årsmøtet.

Representanter til ting/møter i tilsluttede organisasjoner:
● Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.

Sak 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Dirigent presenterte styrets forslag, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak:
● Revisorpartnere AS v/ Rune Dypaune ble enstemmig godkjent som revisor.

Sagene 29. mars 2022

Signaturer:
● Per Henning Sørensen
● Anette Ramstad
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Per-Henning Sørensen
Valgt av årsmøtet til å signere protokollen
På vegne av: Årsmøtet
Serienummer: 9578-5999-4-1059507
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-04-04 13:28:40 UTC

Anette Ramstad
Valgt av årsmøtet til å signere protokollen
På vegne av: Årsmøter
Serienummer: 9578-5995-4-889895
IP: 193.213.xxx.xxx
2022-04-05 09:47:26 UTC
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