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Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Styrets innstilling: De fremmøtte som er stemmeberettigede, har fylt 15 år i løpet av kalenderåret, 
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til 
Hortens Turnforening, godkjennes. 
 
Sak 2: Velge dirigent(er) 
Styrets innstilling: Nestleder i foreningen, Amanda Kalleberg, velges som dirigent. 

 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  
Styrets innstilling: Sekretær Jennie Olsen Østby, og varamedlem Ida Krogh Robak velges som 
protokollførere. 

 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Styrets innstilling: To fremmøtte representanter velges til å underskrive protokollen. 

 

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Styrets innstilling: Sakslisten godkjennes. (se side 1) 
 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Forretningsorden finner du på neste side. 
Styrets innstilling: Forretningsorden godkjennes. 
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FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I HORTENS TURNFORENING 

1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1  Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med 

NIFs lov og denne forretningsorden. 
1.2  Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talerlisten og kan bare 

tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

2. Taletid
2.1  Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 

presentere forslaget. 
2.2  For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter 

for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn 
tre ganger i samme sak. 

2.3  Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet  
 beslutte å: 

- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  

3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1  Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må 

meddele forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.   
3.2  Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
3.3  Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes 

uten at årsmøtet aksepterer dette. 

4. Stemmegivning
4.1  Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten 

skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over. 
4.2  Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal 

avstemming skje ved å benytte skriftlig skjema.  

5. Protokoll
5.1  Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de 

årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 
5.2  I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er 

fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte 
sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke 
stemmer. 

5.3  Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent. 
 
 
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 25.01.2022. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.] 
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Sak 8:  Behandle turnforeningens årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 
 8.1:  Styrets beretning 
 
Styrets beretning finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Styrets beretning godkjennes. 
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Foreningens styre og tillitsvalgte
 

  
Styret:  
Leder: Kari Bjerkan 
Nestleder: Amanda Kalleberg 
Sekretær: Jennie Olsen Østby 
Overturner: Synnøve Frugaard 
Styremedlem: Anlaug Kallestad 
Styremedlem: Bent Stenberg 
Styremedlem: Jan Heimstad 
1. varamedlem: Ida Robak 
2. varamedlem: Silje Kalager 
  

Kartotekfører: Synnøve Frugaard 
 Kari Bjerkan 
 Jan Heimstad 
  

Forturnerskap:  
Overturner: Synnøve Frugaard 
Tøymester: Bjørn Kjøraas 
  

Kontrollutvalg:  
Leder: Ole Ortveit 
Medlem: Kirsten Sjong 
Varamedlem: Solveig Hoel Aas 
  

Ordensråd: (valgt for 3 år i 2021) 
Medlem: Solveig Kjøraas 
Medlem: Arne Henriksen 
Medlem: Svein Rønning 
  

Hallkomité:  
Leder: Bjørn Kjøraas 
Medlem: Bjørn Kristiansen 
Medlem: Svein Rønning 
Medlem: Jørgen Skaarnes 
Medlem: Grete Irgens 
  

Valgkomité:  
Leder: Solveig Kjøraas 
Medlem: Nina Kristine Johnsen 
Varamedlem: -  
  
Regnskapsfører:  
Ekstern Regnskapsfører: Helge A. Grandahl 
Økonomiansvarlig i styret: Anlaug Kallestad 
 Synnøve Frugaard 
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Trenere: 
 
Amanda Bertine Olsen Julia Lundegård Sofie Eriksen Iversen 

Emma Loddengaard Bugge Karin Lagerqvist Solveig Kjøraas 

Helena Nonboe Andersen Leo Gjelseth Aker Synnøve Frugaard 

Henrikke Andréa Moen Liza-Andrea Galta Thea Kristine Frugaard Eriksen 

Iselin Solstad Miriam Høiås Winge Wilmer M. E. Asplin Schwebs 

Jennie Olsen Østby Nikolai Hantho Rørdam   
 

Styrets arbeid
 
I denne styreperioden har det vært avholdt 7 styremøter i 2022, samt 3 styremøter i 2023. I 
tillegg har det vært avholdt sommeravslutning og juleavslutning for styret og trenerne. På 
juleavslutningen ble det blant annet pakket godteriposer til juleshowet som ble arrangert 4. 
desember. Dette var et vellykket juleshow som igjen ga oss sårt tiltrengte inntekter.  

Det ble gjennomført en salgsdugnad med salg av microfiberkluter våren. Dette salget skulle 
gi foreningen ekstra inntekter i størrelsesorden vel 200.000, -. Salget gikk litt tregt, men 
partiene gjorde en flott innsats likevel. Vi sitter igjen med litt under halvparten av de 
innkjøpte klutene, som var tilstrekkelig for å dekke innkjøpsprisen. Salget av restpartiet 
fortsetter på vårparten.  

Blant viktige saker som har blitt behandlet er organiseringen av turnforeningen og 
registrering av medlemmer og kontingenter. Styret har jobbet mye med oppfølging av 
utestående fordringer i medlemsregisteret Min Idrett. Dette er en av grunnene til at vi har 
øket kontingentinntektene med mer enn 200.000, -, til tross for at medlemstallet kun har 
økt fra 303 til 316.  

Kontingentinntektene har øket betraktelig, i forhold til 2021. Noe av grunnen kan skyldes at 
vi har fått noe flere medlemmer, og økningen i treningsavgiften. Men hovedårsaken til den 
økte inntekten kan også være at vi har vært betraktelig mer pågående med purringer og 
inndriving av forfalte fordringer. 

Når det gjelder heisen, er denne som kjent av eldre modell. Det har vist seg at det er 
vanskelig å fremskaffe reservedeler til den. Heisen er stadig ute av drift og svært ustabil og 
stopper ofte mellom etasjene. I en utleiesituasjon vil dette være svært uheldig. 
Hallkomiteen har innhentet et kostnadsoverslag på ny heis, i størrelsesorden 350.000, -. 
Dette er det ikke avsatt midler til i årets budsjett, men det er mulig at hallkomiteen i samråd 
med styret blir nødt til å ta denne kostnaden i løpet av inneværende år. Vi er i gang med å 
undersøke om vi er pålagt å ha heis, og om det i tilfelle er mulig å søke om støtteordninger 
til noe av finansieringen.  

Vi har oppdatert trenerkontrakter, justert opp trenerlønninger til et litt mer realistisk nivå 
og utbetalt lovpålagte feriepenger. Dette har vært et viktig tiltak for å bremse trenerflukten 
fra foreningen.  
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Hjemmesiden vår er også oppdatert med et nytt bookingsystem for utleie av selskapslokalet 
vårt. Dette har gjort det enklere for leietakere å sjekke ledige datoer blant annet. Leietaker 
må legitimere seg med bank ID når forespørsel om leie sendes inn og aldersgrense er 25 år. 
Vi er veldig fornøyde med dette systemet, og vi har da god oversikt over bookinger lenger 
frem i tid. Alle medlemmer i foreningen får 20% på utleiepris.  

Når det gjelder sosiale medier og kommunikasjonsverktøy har vi opprettet en Facebook 
side. Der informerer vi om våre treningstilbudet, og diverse resultater fra konkurranser. Vi 
har også fått en Instagram-konto der vi deler bilder og videoer fra treninger og 
konkurranser. Spond, som er en app vi bruker for informasjon kun til medlemmer, er i aktivt 
bruk. Her melder barna seg på til trening slik at trenerne har oversikt over hvor mange som 
kommer. Appen gjør også kommunikasjonen med foresatte lettere, og trenere kan nå ut til 
partiene sine på en oversiktlig måte.  

Til slutt må vi nevne det ganske ny oppstartete voksenpartiet. Her er det nå 11 innmeldte 
voksne i alderen 26-52 år som trener i apparater som trampett og Air-track, i tillegg til mye 
annet.  

Idrettslagets organisering
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Medlemstall
Totalt talte foreningen 316 medlemmer i 2022. 
Dette er en økning på 13 medlemmer fra 2021, da medlemstallet var 303. 

Tabellen under viser fordelingen mellom kjønn og aldersgrupper. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år  
og eldre Totalt 

Kvinner 50 109 29 1 54 243 

Menn 21 21 3 0 28 73 

Totalt 71 130 32 1 82 316 

Tildelte midler
 
Midler det er søkt om og som er tildelt: 

 Støtte fra Horten Kommune til strøm og vask av garderober 
 Fra Norges Idrettsforbund 
 Fra Grasrotandelen 
 Fra Lotteritilsynet 

Medlemmer med tillitsverv utenfor foreningen

 Svein Rønning Formann i Vestfold turnveteraner 
 Synnøve Frugaard medlem i konkurranseutvalget i Vestfold og Telemark gymnastikk- og 

turnkrets. 
 

Signatur
 

 

 

Jennie Olsen Østby 
Sekretær 

 

Årsberetningen og alle saksdokumentene er signert av hele styret på side 33. 
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8.2:  Årsrapport fra hallkomiteen 
 
Hallkomiteens rapport finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Hallkomiteens rapport godkjennes. 
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Rapport fra hallkomiteen for 2022 
 
I sommer ble det lagt nytt takdekke på turnhallen. Jobben gikk til Totaltak AS, som hadde det 
beste og rimeligste tilbudet. Jobben ble utført Ifølge tilbudet på kr.368000,- 
 
Nevner i en bisetning en liten morsomhet. Det ene nedløpet på taket har i lengre tid vært 
tett. Etter flere forsøk måtte vi gi opp å få åpnet det. Under arbeidet med nytt tak ble det 
oppdaget en tomflaske som var stappet ned i røret. Utrolig. Den kan ikke ha kommet dit av 
seg selv. 
 
Regner med at det er nye 30 år før det blir nødvendig å gjøre noe med taket igjen. 
 
Bortsett fra taket er det ikke utført større reparasjoner i 2022. 
 
Som nevnt rapporten i fjor må vi regne med å måtte installere alarm i heisen. Dette er blitt 
gjort. Når det gjelder heisen, ser det ut til at den snart bør byttes ut. Vi har fått et par tilbud 
på ny heis, men vi må nok jobbe litt mer med dette før en avgjørelse tas. 
 
Den årlige dugnaden ble utført 27 august. Det var mange frivillige som stilte opp på denne 
lørdagen. Vi hadde gjerne sett at flere av trenerne og flere fra styret hadde kommet. 
 
I selskapslokalet/kjøkkenet ble det vasket og ryddet. Her jobbet, Turid Nyerød, Wigdis Holter 
og Inger Steen med vask av stekeovn, og kjøleskap, vask av stoler etc. De gjorde en flott 
jobb. 
 
I Holtanhallen jobbet Grete Irgens og Solveig Kjøraas med vask av alt utstyr pluss rydding i 
apparatrommet. En nødvendig og god jobb ble utført. 
 
Bjørn Kjøraas renset fritståendeteppet og de gule mattene. 
 
I jentegarderoben jobbet Solveig Hoel Aass og Bodil Lorentzen med vask av toalettrom og 
garderobevegger. Flott jobb her også. 
 
I guttegarderoben og badstua ble det vasket vegger og benker. Her jobbet Jørgen Skaarnes 
og Ole Ortveit. 
 
I turnhallens apparatrom vasket Jennie Hagen og Synnøve Strømnes alle småapparater og alt 
utstyr. Flott jobb her også. 
 
Anlaug Kallestad og Kari Bjerkan pusset vinduer og vasket på styrerommet. 
 
Jørgen, Svein og Bjørn har i løpet av året gjort noen småreparasjoner, for eksempel festet 
dørkarmen på døra til guttegarderoben, og skiftet låskasse på denne døra, skiftet 
lysstoffrør etc. 
 
Hallkomiteen har bestått av 
Bjørn Kjøraas, Bjørn Kristiansen, Svein Rønning, Jørgen Skaarnes og Grete Irgens. 
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8.3:  Årsrapport fra konkurranseturn 
 
Årsrapport fra konkurranseturn finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Årsrapport fra konkurranseturn godkjennes. 
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Årsrapport fra konkurranseturn 2022 
 

Konkurranseturnerne er nå 21 gymnaster. Disse er fra 6 år og opp til 15 år. 

De har totalt deltatt i 4 konkurranser dette året, hvorav 3 av disse er Kretsmesterskap, og ett er 
Regionspokalen, der også hele Region Sør er invitert.  

Turnerne fra Hortens turnforening oppnådde her veldig mange gode resultater med flere 
pallplasseringer i sine klasser. Både 1. 2. og 3. plasser. Se vedlegg, der ligger resultater markert i 
fargekoder. Vi er meget stolte og fornøyde med dette, og satser videre for enda flere turnere på 
pallen. 

I juni arrangerte vi også eget klubbmesterskap i turnhallen vår, for konkurransetreningens skyld, og 
det sosiale klubbmiljøet. Dette var vellykket, og det ble tjent inn litt til foreldreforeningen i kakesalg.  

I juni deltok og Hortens turnforening med flere gymnaster på regional treningssamling arrangert av 
Nøtterøy turn, i Tønsberg. Dette var lærerikt for alle, da man delte på tvers av klubbene hvem som 
hadde oppvarminger, og utvekslet litt erfaringer på treningene.  

11-12. november hadde konkurranseturn i tradisjonens tro overnatting i turnhallen. Denne blir brukt 
til turn og lek, og bli kjent på annen måte enn trening til konkurranser. Her bruker vi mange av 
timene på å øve, og lage program til juleoppvisningen, ettersom trening til konkurransene tar mye 
tid på de vanlige treningene ellers i uken. Veldig mye hygge, og ikke natt på noen før rundt kl 03-04, 
for ikke å sove bort denne tiden. 

4. desember arrangerte Hortens turnforening sitt årlige juleshow. Som alltid mye god og variert turn 
å se på. Vi fikk mye skryt fra diverse publikum for tidsbruk, som varte ca 1 time og 15 min pr. show, i 
tillegg til god variasjon i turning i programmene. Konkurranseturnerne stilte også som vanlig på 
dette, både med fellesprogram, og individuelle innslag av sine øvelser. En suksess i år også med alle 
partiene. 

Det ble også delt ut innsatspokal, denne blir gitt til de som har vært ivrig og stabil på trening, møtt 
opp på nesten samtlige treninger, samtidig flinke til hjelpe hverandre til å bli bedre, og generelt 
positiv holdning. Denne gikk i år til både Henrikke Andrea Moen og Iselin Solstad, da de begge har 
vært kontinuerlig gode på dette. 

Til sist, så har vi også rekruttert 4 av de eldste turnerne på konkurranseparti til trenere. De har mye 
god turn de kan hjelpe til å videreformidle. De har vist seg veldig ivrige, fått mye positive 
tilbakemeldinger på dette.    

 

13.03.2023 

Overturner 

Synnøve Frugaard 

  



 

14 
 

Resultater - Konkurranseturn 
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8.4:  Kontrollutvalgets beretning 
 
Kontrollutvalgets beretning finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Kontrollutvalgets beretning godkjennes. 
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Kontrollutvalgets beretning for 2022 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Horten Turnforening sin beretning. Utvalget 
ble etablert i 2021. Det er blitt utarbeidet en instruks for definering av utvalgets oppgaver. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at foreningen drives i samsvar med foreningens lover og vedtak, og 
ha et særlig fokus på at foreningen har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og at dets 
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og 
avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og 
foreta regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet: 

Sammen med regnskapsfører Helge Grandahl har vi foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert 
resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og 
dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon. 
Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, og det er avsatt for 
fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt.  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til forvaltningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget har avholdt 3 møter hvor referater og økonomirapporter har blitt gjennomgått. Vi 
anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

Sted, dato 

Horten, 8/3-2023 

 

Ole Ortveit    Kirsten Sjong     Solveig Hoel Aass
   

 

  



 

17 
 

Sak 9:  Behandle turnforeningens regnskap i revidert stand  
 
Turnforeningens regnskap finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Turnforeningens regnskap godkjennes. 
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Sak 10: Behandle forslag og saker 
 
Vi har ikke mottatt innkommende forslag til årsmøtet i 2023. 
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 11.1:  Fastsettelse av medlemskontingent 
 
Styret foreslår at medlemskontingentene for 2024 økes fra kr. 350,- til kr. 400,- 
(+ gebyr kr. 20,-) 
 
Styrets innstilling: Styrets innstilling til medlemskontingent godkjennes 
 
 
 11.2:  Fastsettelse av treningsavgifter for de forskjellige partiene 
 
Forslag til treningsavgifter og kontingenter for 2023 og 2024 

 
 

Begrunnelse: 

Utgifter til strøm, vedlikehold, lønn m. m. har økt enormt den siste tiden, og vi mener det er riktig at 
alle medlemmer må være med å dekke noe av dette.  

Hortens Turnforening har pr. d. d. blant de med laveste medlemskontingent og treningsavgifter i 
idretten. 

Styrets innstilling: Styrets innstilling til treningsavgifter for de forskjellige partiene godkjennes. 
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Sak 12: Vedta turnforeningens budsjett 
 
Turnforeningens budsjett finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Styrets innstilling til budsjett godkjennes. 
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Sak 13: Behandle turnforeningens organisasjonsplan  
 
Turnforeningens organisasjonsplan finner du på neste side. 
 
Styrets innstilling: Organisasjonsplan godkjennes. 
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29 
 

Sak 14: Valg 

Valgkomiteen har i 2022 bestått av: 

 Solveig Kjøraas 
 Nina Kristine Johnsen 
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Valgkomiteens forslag: 
 
14.1 Styre: 

leder:   Synnøve Frugaard 
sekretær:  Jennie Olsen Østby 
overturner:  Ida Krogh Robak (velges for 1 år) (velges også i eget valg av forturnerskap) 
styremedlem:  Helge Arvid Grandahl 
styremedlem:  Vigdis Aagaard Nordby 
1. vara:  Hanne Margrethe Nesse (velges for 1 år) 
2. vara: Øystein Fremmerlid 
 

14.2 Forturnerskap: 
overturner:  Ida Krogh Robak (velges for 1 år) 
tøymester:  Thea K. Frugaard Eriksen 
 

14.3 Kontrollutvalg: 
medlem: Ole Ortveit 
vara: Solveig Hoel Aas 
 

14.3 Hallkomitè: 
medlem: Bjørn Kjøraas  
medlem: Alf Enghaug 
medlem: Svein Rønning  
medlem: Sissel Enghaug 
 

14.4 Valgkomité: (innstilles av styret) 
leder: Jan Heimstad  
medlem: Nina Kristine Johnsen 
medlem: Miriam Høiås Winge 
varamedlem: (ubesatt)  
Gi styret fullmakt til å finne vararepresentant til valgkomiteen 
 

14.5 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd  
foreningen har representasjonsrett 

 
Valgkomiteens innstilling og styrets motforslag finner du på de to neste sidene. 
 
Styrets innstilling: - 
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Valgkomiteens innstilling 
Årsmøte 2023  Hortens Turnforening 
 

Verv Status 2022 Status 2023 Innstilling 2023  Gjenstående 
periode 

Styret      
Leder Kari Bjerkan På valg Synnøve Frugaard Ny 2 år 
Nestleder Amanda Kalleberg Ikke på valg Amanda Kalleberg - 1 år 
Sekretær Jennie Olsen Østby På valg Jennie Olsen Østby Gjenvalg 2 år 
Overturner *) Synnøve Frugaard Ikke på valg Ida Krogh Robak Ny 1 år 
Styremedlem Bent Stenberg Ikke på valg Bent Stenberg - 1 år 
Styremedlem Anlaug Kallestad På valg Helge Arvid Grandahl Ny 2 år 
Styremedlem Jan Heimstad På valg Vigdis Aagaard Nordby Ny 2 år 
1. vara Ida Krogh Robak Ikke på valg Hanne Margrethe Nesse Ny 1 år 
2. vara Silje Marie Kalager På valg Øystein Fremmerlid Ny 2 år 
Forturnerskap      
Overturner *) Synnøve Frugaard Ikke på valg Ida Krogh Robak Ny 1 år 
Tøymester Bjørn Kjøraas Ikke på valg Thea K. Frugaard Eriksen Ny 1 år 
Kontrollutvalg      
Leder Ole Ortveit På valg Ole Ortveit Gjenvalg 2 år 
Medlem Kirsten Sjong Ikke på valg Kirsten Sjong - 1 år 
Vara Solveig Hoel Aas På valg Solveig Hoel Aas Gjenvalg 2 år 
Ordensråd      
Medlem Solveig Kjøraas Ikke på valg Solveig Kjøraas - 1 år 
Medlem Arne Henriksen Ikke på valg Arne Henriksen - 1 år 
Medlem Svein Rønning Ikke på valg Svein Rønning - 1 år 
Hallkomitè      
Leder  Bjørn Kjøraas På valg Bjørn Kjøraas Gjenvalg 2 år 
Medlem Bjørn Kristiansen Ikke på valg Alf Enghaug Ny 2 år 
Medlem Svein Rønning På valg Svein Rønning Gjenvalg 2 år 
Medlem Jørgen Aksel Skaarnæs Ikke på valg Jørgen Aksel Skaarnæs - 1 år 
Medlem Grete Irgens På valg Sissel Enghaug Ny 2 år 
      
Valgkomite (Styrets innstilling)     
Leder Styret innstiller! På valg Jan Heimstad  1 år 
Medlem Styret innstiller! På valg Nina Kristine Johnsen  1 år 
Medlem Styret innstiller! På valg Miriam Høiås Winge  1 år 
Vara Styret innstiller! På valg   1 år 

 

Kommentarer: 
§ 5 punkt 2 sier: Et medlem kan ikke inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:  
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalgt som ilegger sanksjoner. 
§ 26 sier: Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer hvert annet år slik at det 
opprettholdes mest mulig kontinuitet i styret. 
Ved omrokkeringer av representanter, sitter representanten allikevel bare ut den perioden vervet opprinnelig 
ble valgt for.  
*) Overturner har fast plass i styret. 

Ordensrådet består av 3 medlemmer, og velges for 3 år av gangen. 
Medlemmer av HTF styre kan ikke være medlem av ordensrådet. 
Ellers: Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
Tellekorps: Solveig Hoel Aas og Ole Ortveit. 
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Styrets motforslag til valgkomiteens innstilling 
Årsmøte 2023  Hortens Turnforening 
 

Verv Status 2022 Status 2023 Innstilling 2023  Gjenstående 
periode 

Styret      
Leder Kari Bjerkan På valg Synnøve Frugaard Ny 2 år 
Nestleder Amanda Kalleberg Ikke på valg Amanda Kalleberg - 1 år 
Sekretær Jennie Olsen Østby På valg Jennie Olsen Østby Gjenvalg 2 år 
Overturner *) Synnøve Frugaard Ikke på valg Thea K. Frugaard Eriksen Ny 1 år 
Styremedlem Bent Stenberg Ikke på valg Bent Stenberg - 1 år 
Styremedlem Anlaug Kallestad På valg Helge Arvid Grandahl Ny 2 år 
Styremedlem Jan Heimstad På valg Ida Krogh Robak Ny 1 år 
1. vara Ida Krogh Robak Ikke på valg Vigdis Aagaard Nordby Ny 1 år 
2. vara Silje Marie Kalager På valg Øystein Fremmerlid Ny 2 år 
Forturnerskap      
Overturner *) Synnøve Frugaard Ikke på valg Thea K. Frugaard Eriksen Ny 1 år 
Tøymester Bjørn Kjøraas Ikke på valg Bjørn Kjøraas - 1 år 

 

Motforslaget er fremmet av følgende styrerepresentanter: 

 Kari Bjerkan (Leder) 
 Amanda Kalleberg (Nestleder) 
 Jennie Olsen Østby (Sekretær) 
 Synnøve Frugaard (Overturner) 
 Bent Stenberg (Styremedlem) 
 Anlaug Kallestad (Styremedlem) 
 Jan Heimstad (Styremedlem) 
 Ida Krogh Robak (1. vara) 

_________________________________________________________________________________ 

Forskjell mellom valgkomiteens innstilling, og styrets forslag: 

Verv Valgkomiteens  
innstilling: 

Styres  
forslag: 

Gjenstående 
periode 

Styret    
Overturner Ida Krogh Robak Thea K. Frugaard Eriksen 1 år 
Styremedlem Vigdis Aagaard Nordby Ida Krogh Robak 2 år 
1. vara Hanne Margrethe Nesse Vigdis Aagaard Nordby 1 år 
Forturnerskap    
Overturner Ida Krogh Robak Thea K. Frugaard Eriksen 1 år 
Tøymester Thea K. Frugaard Eriksen Bjørn Kjøraas 1 år 
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Horten 14. mars 2023 

 
 
 
 
 

     
Kari Bjerkan  Amanda Kalleberg  Jennie Olsen Østby 

Leder  Nestleder  Sekretær 
     
     
      
     

Synnøve Frugaard  Anlaug Kallestad  Jan Heimstad 
Overturner  Styremedlem  Styremedlem 

     
     
     
     

Bent Stenberg  Ida Krogh Robak  Silje Marie Kalager 
Styremedlem  1. vara  2. vara 
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