
Årsmøte 2020 

Villingur islandshestforening 

Teams 

12.02.20 kl 18.00 

 

Referat: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete: Det er 24 stemmeberettiget på årsmøtet.  
2. Årsmøteinnkallingen ble godkjent. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.  

Dirigent: Olav Fosså 

Referent: Marianne T Bryn 

To medlemmer til å underskrive protokollen: Hannah Johannesen og Malin Bosvik 

4. Behandle årsberetning. Mari leser årsberetningen. Innvendinger: Villingur var representert 
på både Isafold og Vikinghest sine KM i oktober. Villingur hadde også to medlemmer på 
Worldtølt i DK: Ingeborg og Sekine, og to på Norwegian Horse festival: Lotte og Maria.  

Villingur har en nedgang på 23 medlemmer. Dette forklares med lite aktivitet i klubben pga 
Covid 19.  

Styret har avholdt 14 styremøter. 

Årsberetningen ble godkjent. 

5. Behandle regnskap i revidert stand. Regnskapet ble lest opp. Revisjonsrapporten ble 
godkjent av årsmøtet. Regnskapet vedtas. 

6. Behandle forslag og saker.  

Forslagsstiller: Birthe Gjellestad  

Sak 1: Hvilke beslutninger om investeringer, utbedringer og utbygging av bane/anlegg kan styre ta 
selv, uten godkjenning av medlemmer, når det innebærer økonomiske konsekvenser for klubben?  

Sak 2: Eventuelt hvilke økonomiske grenser må styre forholde seg til før medlemmer skal inkluderes i 
avgjørelse?  

Styrets innstilling: Styret har mandat til å utføre nødvendig vedlikehold på eksisterende bane og 
anlegg. Styret har i tillegg mandat til å overskride budsjettet med inntil kr 50.000,- ved uforutsette 
vedlikeholdskostnader på eksisterende bane og anlegg. Investeringer for utvidelse og/eller utbygging 
av bane og anlegg må tas opp på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. 

Saken ble enstemmig vedtatt av årsmøtet 



7. Medlemskontingenten  

Styrets forslag til medlemskontingent for 2022 er samme kontingent som for året 2021: 
Hovedmedlem kr 850 Familiemedlem kr 150 

Enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

8. Vedta budsjett. Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt.     
9. Behandle organisasjonsplan. Styret har gått gjennom og ryddet opp i organisasjonsplanen. 

Enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
10. Valg. Valgkomitéen av bestått av Sven Håvard Seldal, Tone Egelandsdal og Sofie Drange.   

Styret 2020: 
Leder: Miriam Fossan Knudsen (velges for 1 år) 
 
Nestleder: Morten Husby (velges for 1 år) 

Styremedlemmer: Hanne Haugan (velges for 2 år), Ariana Johannessen (velges for 1 år) og 
Malin Bosvik (velges for 2 år) 

Varamedlem: 1. vara: Garry Brewster (velges for 1 år), 2. vara: Malin Horvei Jårvik (velges for 
1 år) 
 
Ungdomsrepresentant: Valgkomiteen har ingen forslag. Årsmøtet delegerer til styret å finne 
to ungdomsrepresentanter, en fra hver side av tunnelen. 

Revisorer: Bjarne Fossan og Egil Oaland.  

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem: Leder: Kristian Oaland. 
Medlemmer: Mari Soot Kristiansen, Olav Matre. Varamedlem: Marianne Bryn 

11. Fullmakt: Styret har fullmakt til å oppnevne representanter til ulike ting og møter hvor 

Villingur har representasjonsrett. 

 

12. Utdeling av hesten: Iren Haugan tildeles jernhesten for 2020. 

 

Eventuelt: 

• Styret ønsker å takke Olav Fosså for sin innsats for Villingur gjennom mange 

år med en oppmerksomhet. 
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