Til medlemmer i Strindheim Idrettslag
Sakliste og dokumenter til årsmøte i Strindheim Idrettslag
Styret viser til innkalling til årsmøte den 8.mars 2022.
Årsmøtet avholdes den 31. mars 2022 kl. 19.00 i klubbhuset på Myra.
Sakliste for årsmøtet:
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
d. eventuell beretning fra engasjert revisor
10. Behandle innkomne saker
11. Fastsette
a. medlemskontingent
b. treningsavgift
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder (1), styremedlem (3) og minst 1 varamedlem
b. Kontrollutvalg med leder, medlem (1) og varamedlem (1)
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, medlem (1) og varamedlem (1)
e. Gruppestyrer
-----------------------------------SAK 1 Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Under dette punktet på saklisten skal årsmøtet avklare hvor mange medlemmer med stemmerett
som er til stede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og
utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og
har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.
Antall stemmeberettigete må fremgå av protokollen.
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SAK 2 Valg av dirigent
Claus Annar Olsen foreslås som dirigent
SAK 3 Valg av protokollfører
Protokollfører foreslås direkte i årsmøtet
SAK 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag fremmes direkte i årsmøtet
SAK 5 Godkjenne forretningsorden
STYRETS INNSTILLING TIL FORRETNINGSORDEN
1. Ordet forlanges ved håndsopprekning. Ordet innledes med presentasjon av talers navn
2. Ingen har rett til å få ordet mer enn tre ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag
begrenses taletiden til 5 minutter første gang 3 minutt for annen og 1 minutt tredje gang.
Forøvrig kan dirigenten når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning
og strek for inntegnede talere
3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Representanten
rekker opp hånden, henvender seg til ordstyrer og sier «Til forretningsorden» og framfører
deretter sitt innspill
4. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det
organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake og nye
forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt eller saken er tatt opp til votering
5. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet
6. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av den årsmøtet har valgt til
å føre protokoll
7. 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
8. Protokollen publiseres på www.strindheimil.no så snart den er godkjent
9. Møtets forhandlinger er offentlige.
SAK 6 Godkjenne innkallingen
Innkalling ble lagt ut 8.mars 2022. Sakspapirene ble publisert på klubbens hjemmeside 24.mars.
Innkallingen ble også utsendt på epost til alle medlemmer 24.mars.
SAK 7 Godkjenne saklisten
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SAK 8 Behandle idrettslagets årsberetning og gruppenes årsmeldinger
NB! Særgruppenes årsmeldinger ligger ute på www.strindheimil.no med egne lenker.
ÅRSBERETNING 2021 HOVEDLAG
Strindheim IL er en attraktiv klubb for nærområdet med flere arenaer hvor vi møtes daglig. Vi er et
naturlig samlingspunkt for både organisert og uorganisert idrett. Vi er en aktør for mangfoldig
fritidsaktivitet, og en bidragsyter for alle generasjoner.
Vi er stolte av klubben vår!
Antall medlemmer og utøvere i klubben
Ved inngangen til 2021 var vi registrert med 1997 medlemmer.
Pr 31.12.2021 har Strindheim IL 1955 aktive medlemmer. Av disse var 889 kvinner og 1066 menn.
Noe av nedgangen kan skyldes nok pandemien, i tillegg er det gjort en opprydding i
medlemssystemet. Fordelt på aktivitetene er antallet slik (noen er registrert i flere idretter):
Fotball:
912 (856)
Håndball:
882 (840)
Ski:
253 (253)
Friidrett:
186 (166)
Styret
Styret ble valgt på årsmøtet i Strindheim IL 25.03.2021.
Styret har bestått av:
• Karin Klingenberg Hokstad, Styreleder
• Claus A. Olsen, Nestleder
• Terje Øyangen, Styremedlem
• May Iren Skamfer Evenmo, Styremedlem
• Frode Flemsæter, Styremedlem
• Geir Småøien, Varamedlem
Styret i Strindheim IL har hatt 10 møter i perioden mellom årsmøtet i 2021 og årsmøte i 2022. Styret
har vært aktivt og dedikerte i hele perioden.
Økonomi
Laget har en ekstern revisor som har gått igjennom regnskapene for hele idrettslagets. Årsmøtet
vedtok ny revisor i 2019, EK revisjon ved revisor Ingebrigt Eidsmo. EK Revisjon har siden blitt
gjenvalgt som revisor og er en aktiv revisor som er erfaren med idrettslags økonomi. Samlet hadde
idrettslaget en omsetning på kr. 15.143.740,- og et driftsresultat på kr 2.374.988,-. Balansen viser at
sum egenkapital er på kr. 12.352.748,-. Økonomien er god.
Styret er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
Kontrollkomite
Ved årsmøtet 2019 fikk vi på plass kontrollkomite. Komiteen er gjenvalgt siden og består av:
- Øystein Stokkan, daglig leder Nordenfjeldske Revisjon AS
Komiteen arbeider etter NIF sine retningslinjer for Kontrollkomite:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/ og vil fremlegge sin
tredje rapport for driftsåret 2021, til årsmøtet 30 mars 2022.
Sterke selvdrevne grupper; Fotball, Håndball, Ski og Friidrett
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Strindheim IL legger vekt på å ha et attraktivt tilbud med mulighet for sportslig og menneskelig
utvikling, uavhengig av alder, aktivitet eller ambisjonsnivå. Sportslig tilbud er basert på kompetanse,
gode holdninger, felles identitet og tilhørighet.
Strindheim IL er stolte av å ha sterke selvdrevne grupper og vi viser til hver grupper sin årsmelding
som vedlegg til hovedlagets årsmøte-papirer.
Gruppeleder Fotball: Kjell Magne Størseth
Gruppeleder Håndball: Elin Renolen
Gruppeleder Ski: Erlend Ulstad
Gruppeleder Friidrett: Odd Ivar Rypdal
Daglig leder
Roar Aksdal har vært daglig leder i Strindheim IL i en 30 % stilling i hele 2021.
Strindheim Kunstgress AS
Strindheim IL eier alle aksjene i Strindheim kunstgress AS (SKG). Styret i hovedlaget er dermed
generalforsamling. Det ble avholdt generalforsamling i SKG 30.06.2021, og gjeldende styre i STKG AS
er:
• Audun Gangstad (Styreleder)
• Claus A Olsen
• Ole Kristian Hovde
• Eirik Rambech-Knoff
• Steinar Oksvold
Daglig leder er Erik Rognes.
Styret har avholdt 14 styremøter og behandlet 44 saker. Aktivitetsnivået i styret er høyt, mye på
grunn av planlegging av bygging av nytt fotballhall, klubbhus og tribuneanlegg. I 2021 har SKG
erstattet den gamle kiosken med en ny.
Fokus og prioriterte saker
Til grunn for styrets fokus ligger Virksomhetsplanen vedtatt på årsmøtet 2018 og revidert pr mai
2021.
Hovedstyret har prioritert innsatsen mot anlegg, samhandling og synergier mellom avdelingene og
kvalitet i arbeidsprosesser.
Det har i perioden vært holdt to fellesmøter med alle gruppene på følgende tema:
- Fullmaktsmatrise
- Flere hender-prosjektet/Strindheim 2.0
- Hjemmesideprosjektet
- Felles markedsråd
- Strindamarka næranlegg
- Leangen Idrettspark
- Årshjul
- Fremdriftsplan for revisjon og årsmøte
- Informasjon fra gruppene
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UTVIKLING AV ANLEGG
Klubbens ambisjon er «De beste arenaer for våre idretter».
Vi er stolte av hver en treningstime og all prestasjon 365 dager i året i vår klubb, men dette er mer til
tross for anleggs-situasjonen, enn på grunn av tilgjengelige fasiliteter. Samtidig er det jobbet mye
med anleggsutvikling fra vår hovedanleggskomite (etablert 2017) og på flere hold og vi begynner å
se resultater av innsats over tid..
Leangen Idrettspark
Hovedaktiviteten i 2021 har vært forprosjektet, der Karl Knudsen AS ble engasjert etter en
anbudsrunde. Forprosjektet skal sette de tekniske rammene og løsningene for prosjektet, inkludert de
økonomiske forhold. Driftssituasjonen vil også vurderes. I den forbindelse ble også geo- og
miljøundersøkelser utført ultimo november (Multiconsult AS). Resultatene/rapportene fra
undersøkelsene var ikke helt ferdige ved årsslutt. En annen viktig aktivitet i 2021 var samarbeidet
med vår kommende nabo, Leangen Bolig. Lokale tilpasninger i tilstøtende arealer til det beste for
begge parter har vært målet. Det som konkret har vært brukt mest tid på er plassering av innregulert
sti og gjerde i de tilstøtende arealer, og vi vil takke representantene fra Leangen bolig for god og
konstruktiv prosess.
Håndball
Håndballavdelingen har nå ca. 50 % av sine treninger i Bydelshallen og Leangenhallen.
Håndballavdelingen fikk en avtale med Trondheim kommune å bruke ett av lagerrommene i
Bydelshallen
til styrkerom. Dette er et positivt tilskudd til klubben og gir et bedre tilbud. Dette kan brukes til
alternativ trening
for spillere med skader under håndballøktene og felles styrkeøkter med laget.
Ski – Strindamarka Næranlegg
Reguleringsarbeidet for Strindamarka Næranlegg stoppet opp i 2020 grunnet motstand til prosjektet.
Enhet for Kultur idrett og fritid ønsket der for en uttalelse fra politikerne for videre arbeid.
Formannskapet i Trondheim kommune vedtok enstemmig 8/6-2021 om å gå videre med
reguleringsarbeidet. I vedtaket ba politikerne om å se på løsninger for å ivareta miljøhensyn og det
eksiterende sti og løypenettet. Kommunen har siden jobben nytt forslag, som i desember ble forelagt
klubbene. Planene er noe redusert, men vil gi klubben en flott rekrutteringsarena med 2.5 km ny
trase med snøproduksjon, stadion, tilførselsløype fra Lohove og arenabygg. Reguleringsplan blir
oversendt bystyret for 1. gangs behandling våren 2022 og det forventes endelig vedtak høsten 2022.
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Friidrett
Treningsgruppene til Strindheim friidrett trener om sommeren på Øya stadion og om vinteren i
Ranheimshallen. Overgangene varierer noe, men vil oftest være rundt påske og rundt vinterferien.
Treningsforholdene anser vi som gode, men i perioder kan det være utfordrende å gjennomføre
treningene på grunn av at det både trener for mange grupper samtidig og delvis i tillegg mosjonister
(gjelder både for hallen og øya). I tillegg eier gruppen et lagerareal i Klubbhuset som vi er nødt til å
ha for å kunne arrangere løp.
Klubbhuset
Klubbhuset på Leangen har møtelokaler som kan brukes av alle avdelinger, i tillegg til at huset
inneholder kontorer for idrettslagets ansatte. Møterommene har som følge av Covid vært delvis
stengt og delvis strengt regulert. Vi ser frem til bedre tider i 2022 og muligheter for å samle våre barn
og ungdommer til litt kveldsmat og til møter for planlegging av sportslig aktiviteter og organisering
av frivillig innsats.
POLITIATTESTER OG MEDLEMSKAP I STRINDHEIM IL FOR ALLE TRENERE
Daglig leder er hovedansvarlig for politiattester i Strindheim IL.
Medspillere fra gruppene er:
• Fotball: Erik Rognes
• Håndball: Berit Fossum
• Ski: Gøril Flatberg
• Friidrett: Talke Evjen
Det er jobbet mye med å få gjennomført at alle som har treneroppgaver i Strindheim IL også skal
være medlemmer i klubben. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbunds retningslinjer og ikke noe
Strindheim IL alene har bestemt.
Alle aktive medlemmer i et idrettslag skal betale medlemskontingent for å kunne delta som en
representant for klubben i kamper og konkurranser, som betyr at også trenere, lagledere, dommere
osv. må være medlem i klubben. Trenere betaler kun kr. 50,- i medlemskontingent, mens et ordinært
medlem betaler kr. 200,-.
Pr 1.jan 2022 har vi 250 trenere som registrerte medlemmer, noe som er en stor økning
sammenlignet med 1.1.2021.
142 av disse trenerne har hittil skaffet seg en gyldig politiattest. Det har vært en betydelig økning det
siste året, noe vi er godt fornøyde med, selv om det fortsatt gjenstår en del oppfølgingsarbeid før alle
klubbens trenere har mottatt en gyldig politiattest. Dette er et arbeid som både hovedlaget og
gruppene fortsatt skal prioritere høyt.
Totalt har 179 av klubbens medlemmer en godkjent politiattest pr 1.jan 2022.
ARBEIDSGRUPPER/KOMITEER
Anleggskomite | Audun Gangstad (Fotball), leder, Terje Øyangen (Håndball), Erlend Ulstad (ski),
Marian Brandt (Friidrett)
Økonomigruppe | Odd Ivar Rypdal (hovedstyret og Friidrett), Karin K Hokstad (hovedstyret), Erik
Rognes (fotball), Berit Fossum (håndball); Christina Straub (håndball) og Jon Ove Kulsetås (Ski)
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Web-gruppe: Frode Flemsæter, Terje Øyangen, Roar Aksdal – i samarbeid med Håndball v/Wilhelm
Schildkamp
Barneidrettsansvarlig: May-Iren Skamfer Evenmo
Strategi-gruppe: Claus A Olsen, May-Iren Skamfer Evenmo, Geir Småøien og Karin K Hokstad
Vedtektskomite | Hovedstyret
Utmerkelseskomite | Hovedstyret
VALGKOMITE
Valgkomiteen valgt i 2021 består av Øystein Moen og Morten Trøyen.
UTMERKELSER I STRINDHEIM IL
Strindheim IL har tradisjoner for å gi heder til utøvere og tillitsvalgte som ar gjort seg bemerket. Vi
har følgende utmerkelser: Æresmedlemskap, Bragdmerke og Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond.
Utmerkelseskomite er det til enhver tid sittende styret.
Det er for i perioden siden årsmøtet 2020 vedtatt og utdelt tre utmerkelser.
- Æresmedlemskap: Knut Bakkejord
- Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond; Hege Kvitsand
- Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond: Christina Straub
Strindheim IL nominerte i 2021 Arnfinn Ofstad til årets Ildsjel til Idrettsrådet i Trondheim for sin
mangeårige innsats for Friidrett og Ski. Arnfinn Ofstad ble utnevnt til årets Ildsjel i Trondheim og fikk
tildelt sin heder på storstilt arrangement i regi av Trøndelag Idrettskrets. Arnfinn ble videre kåret til
Trøndelag Fylkes Ildsjel. Strindheim Idrettslag takker for innsats og gratulerer med utnevnelsen.
Styret ønsker å takke styret alle aktive for godt og engasjert arbeide i året som har gått.
Styret og klubben takker spesielt våre ansatte; Berit Fossum, Erik Rognes og Roar Aksdal, som også i
år har gjort en stor og dedikert innsats i året som har gått.

Karin Klingenberg Hokstad
Styreleder
Sign.

Claus Annar Olsen
Nestleder
Sign.

Terje Øyangen
Styremedlem
Sign.

May-Iren Skamfer Evenmo
Styremedlem
Sign.

Frode Flemsæter
Styremedlem
Sign.

Geir Småøien
Varamedlem
Sign.

Roar Aksdal
Daglig leder
Sign.
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Sak 9 a) Behandle idrettslagets regnskap
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Sak 9 b) Styrets økonomiske beretning 20221
Totalt hadde idrettslaget inntekter på kr. 15.143.740,- og driftskostnader på kr. 12.689.564,- i 2021.
Dette ga et positivt driftsresultat på kr. 2.352.850,-. Inkludert netto finansposter ble årsresultatet
kr. 2.374.988,-. I 2020 var årsresultatet kr. 2.384.346,-, altså ca. kr. 9.500,- høyere.
Også dette året ble preget at mange avlyste arrangementer og bortfall av viktige inntekter. Heldigvis
fikk vi god uttelling for våre mange søknader om koronakompensasjon, noe som totalt for alle
særgrupper resulterte i ca. 1,8 mill. kr. i støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Både hovedlaget og alle særgruppene med unntak av Friidrett leverte et positivt
årsresultat. Likviditeten var ved årets slutt god i både hovedlag og særgrupper.
Egenkapitalen ble styrket med årets positive årsresultat og var ved årsavslutningen oppe i kr.
12.352.748,-.
Styret anser klubbøkonomien som god og er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift er
til stede.
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Sak 9 c) Kontrollutvalgets beretning
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9 d) Revisors beretning
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SAK 10 Behandle innkomne saker
Det har kommet inn to saker til behandling:
Sak 1
Innsendt av Håndballgruppa:
«Medlemskontingenten i Strindheim IL settes til kr. 50,- for medlemmer (tillitsvalgte) av avdelingenes
styre. Oppdatert liste på hvem dette gjelder sendes inn til daglig leder i Strindheim IL etter årsmøte
hvert år»
Sak 2
Innsendt av Hovedstyret:
«Det foreslås at hovedlaget får fullmakt til å slå sammen Bragdmerke og Marit V. Ramstads
minnefond/ildsjelprisen til en pris etter nærmere dialog med Marit Ramstads familie.
Æresmedlemskap opprettholdes som klubbens høyeste æresbevisning, men statuttene for
nominasjon og evt. utdeling endres fra hvert femte år til hvert år»
SAK 11 Fastsette
a. medlemskontingent
b. treningsavgifter
a)
Medlemskontingentsatsen for 2023 er kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 50,- for trenere.
NB! Se sak 10_1 angående eventuell endring i medlemskontingent for årsmøtevalgte.
b)
Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette sine treningsavgifter
SAK 12 Vedta idrettslagets budsjett
Årsmøtet skal vedta hovedlagets budsjett og godkjenne den enkelte særgruppe sitt budsjett.
Informasjon om gruppenes detaljerte budsjetter fins på den enkelte gruppes hjemmeside.
Forslag til akkumulert budsjett for hele Strindheim Idrettslag for 2022
Strindheim IL totalt 2022
Sum inntekter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat

Strindheim IL
11 947 000
11 176 000
771 000

Hovedlag
900 000
746 000
154 000

Håndball
3 407 000
3 402 500
4 500

Fotball
4 210 000
3 820 000
390 000

Ski
1 650 000
1 507 500
142 500

Friidrett
1 780 000
1 700 000
80 000
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Forslag til budsjett for hovedlaget for 2022:

Inntekter
3421
Grasrotmidler Norsk Tipping
3422
Momskompensasjon
3423
Maxspill
3600
Leieinntekter anlegg
3900
Medlemskontingenter
Sum Inntekter

Budsjett 2022
390 000
60 000
56 000
59 000
325 000
890 000

Personalkostnader
5000
Lønn til ansatte
5090
Feriepenger
5400
Arbeidsgiveravgift
5401
Arbeidsgiveravgift på feriepenger
5420
Innberetningspl. pensjonskostnad
5920
Yrkesskadeforsikring
5990
Annen personalkostnad
Sum personalkostnader

Budsjett 2022
200 000
22 000
30 000
4 000
12 000
8 000
20 000
296 000

6000-7999 Andre driftskostnader
6320
Renovasjon, vann, avløp o.l.
6340
Lys, varme
6360
Renhold
6390
Annen kostnad lokaler
6420
Leie datasystemer
6550
Driftsmateriale
6552
Datakostnader
6600
Reparasjon og vedlikehold bygninger
6700
Revisjonshonorar
6705
Regnskapshonorar
6790
Annen fremmed tjeneste
6800
Kontorrekvisita
6860
Møte, kurs, oppdatering o.l.
6900
Telefon
6901
Mobiltelefon /elektr kommunikasjon
7400
Kontingent fradragsberettiget
7500
Forsikringer
7770
Bank og kortgebyr
7771
Avgifter
7790
Annen kostnad
Driftskostnader

Budsjett 2022
20 000
55 000
90 000
30 000
12 000
2 000
2 000
12 000
30 000
60 000
90 000
1 000
1 000
18 000
6 000
25 000
25 000
15 000
2 000
10 000
506 000

Sum alle kostnader
Driftsresultat

802 000
88 000
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SAK 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Klubbens organisasjonsplan består av to elementer; en virksomhetsplan og en fullmaktsmatrise

Forslag
Årsmøtet vedtar fremlagte virksomhetsplan og fullmaktsmatrise. Hovedstyret oppdaterer navn og
språklig innhold i tråd med vedtak i årsmøtet.
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SAK 14 Valg
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN STRINDHEIM HOVEDLAG, ÅRSMØTE 31.03.2022
Valgkomiteen har bestått av Morten Troøyen og Øystein Moen.
Følgende forslag legges frem for årsmøtet:
14 a)
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL HOVEDSTYRE
Styreleder Karin Klingenberg Hokstad, ikke på valg (2021-2022)
Nestleder: Claus Olsen, ikke på valg (2021-2022)
Styremedlem May-Iren Skamfer Evenmo, velges for 2 år (2022-2023)
Styremedlem Frode Flemsæter, ikke på valg (2021-2022)
Styremedlem Geir Småøien, velges for 2 år (2022-2023)
Varamedlem Hans Martin Øverkil, velges for 2 år (2022-2023)
Varamedlem NN, velges for 2 år (2022-2023)
14 b)
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL KONTROLLKOMITE
Leder Øystein Stokkan, velges for 1 år (2022)
Medlem NN, velges for 1 år (2022)
14 c)
INNSTILLING VALGKOMITE
Medlem Morten Troyøen, velges for 1 år, (2022)*
Medlem Terje Øyangen, velges for 1 år (2022)*
14 d)
INNSTIILING GRUPPESTYRER
Ski
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Erlend Ulstad, velges for 2 år
Stian Svartdal gjenvalg for 2 år
Morten Bostad, gjenvalg for 1 år
Jens Storli, gjenvalg for 2 år
Audi Førde, gjenvalg for 2 år
Gøril Flatberg, gjenvalg for 1 år

Fotball Yngres
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kjell Magne Størseth, ikke på valg.
Ingrid Ulvan Olsen, velges for 1 år.
Johannes Nilson, velges for 2 år.
Bjarne Aas Farbu, velges for 2 år.
Audun Gangstad, ikke på valg.
Leif Leknes, ikke på valg
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Håndball
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Elin Renolen
Christina Straub
Linn Finnehaug
Thea Berger
Willem Schildkamp
Frode-Thomas Isaksen

Friidrett
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Øystein Kvaal Østerbø
Trond Einar Moen Pedersli
Tor Henry Johansen
Liv Nordengen
Petter Irgens
Marian Brandt
Sigrid Ytterhus Haugset
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