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Årsmøte 2022 – Villingur islandshestforening
Dato: 27.01.2023 kl. 18:00
Kommunehuset på Forsand

Referat:

Sak 1. Jernhesten
«I år går jernhesten til en samarbeidspartner gjennom flere år. De er alltid positive og er «ja-
mennesker». Vi kommer alltid til et preppet anlegg hvor alle er velkomne. Vi har blant annet fått lov til å
arrangere Villingurstevnet, leie ridehall samt en stallstue hvor vi kan tilberede mat og kaffe. Tusentakk 
for et godt samarbeid i flere år. Jernhesten går i år til Fossanmoen islandshestsenter.»

Sak 2. Godkjenne de stemmeberettigete.
22 godkjente stemmeberettigete er til stede.

Sak 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Ble godkjent.

Sak 4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Dirigent: Egil Oaland
Referent: Hanne Haugan
To medlemmer til å skrive under på Protokollen: Amanda Stangeland og Arne Utbjoa.

Sak 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Leder Miriam Fossan Knudsen leser årsberetningen for 2022.

Innvending 1: Mari Soot Kristiansen har styreverv i NIHF og Tormod Bryn er ungdomsrepresentant i 
NIHF. 
Innvending 2: Tormod Bryn deltok på FEIF Young leader event i 2022.
Innvending 3: Villingur har flere medlemmer på FEIF sin liste over god og harmonisk ridning. Vi 
gratulerer Bjarne Fossan, Perly Anett Fossan og Maria Gjellestad Bosvik. 

Innvending 4: Verdt å nevne klubbmestere og sydvestmestere i 2022.

Sydvestmesterskapet:
Junior:
Firgangskombinasjonen: Cecelia Eide Hansen og Fengur fra Kálfsstöðum representerer Faxi

Ungrytter:
Firgangskombinasjonen: Luisa Husby Sem og Bakkus frà Grundet Hus representerer Villingur
Femgangskombinasjonen: Idunn Marie Pedersen og Sòlon frà Lysholm representerer Villingur
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Senior:
Firgangskombinasjonen: Kamilla Eskeland og Glettingur fra Kleivadalen representerer Faxi
Femgangskombinasjonen: Miriam Fossan Knudsen og Dagdìs fra Suldal representerer Villingur

Klubbmesterskapet 2022:

Junior:
Firgangskombinasjonen: Synne Jacobsen Ness og Svana fra Klovning

Ungrytter:
Firgangskombinasjonen: Maria Gjellestad Bosvik og Tindur fra Jakobsgården
Femgangskombinasjonen: Idunn Marie Pedersen og Sòlon frå Lysholm

Senior:
Firgangskombinasjonen: Ingeborg Steinnes Ivesdal og Rektor fra Fossanmoen
Fritidsklassen: Ingeborg Steinnes Ivesdal og Tjaldari fra Drange
Femgangskombinasjonen: Bjarne Fossan og Valiant fra Fossan

Årsberetning godkjent.

Sak 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskapet viser negativt resultat med 45000,- utenom den faste avskrivningen av anlegget i Dalen. 
Dette skyldes økte utgifter ift. Stevne, dommerutgifter, reiseutgifter, mat og strøm. 

Vi trekker frem Villingurstevnet som gikk 2600,- i pluss til tross for lav deltakelse.

Egil Oaland gjennomgår revisjonsberetningen og oppfordrer styret for det kommende år til å rette seg 
etter balansen for å unngå underskudd, men det betyr ikke at Villingur må slutte å arrangere 
småstevner. 

Revisjonsrapporten ble godkjent av årsmøtet. Regnskapet vedtatt.

Sak 7. Innkomne saker

Sak 1: Økonomisk støtte til de som skal representere Norge på Nordisk og VM 
Forslagsstiller: Iren Haugan

Vi har et vedtak på å gi økonomisk støtte til de som skal representere Norge på Nordisk og VM
Forslag: Foreslår at denne ordningen går ut. Men at den enkelte utøver kan søke klubben om 
økonomisk støtte
For å få støtte, må det ligge kriterier til for å få støtte fra klubben.
Den enkelte utøver må være aktiv i klubben sine aktiviteter, som kurser, dugnader, stevner o.l
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Styrets henstilling: Se henstilling under sak 2. 

Sak 2: Støtte til landslagsryttere: 
Forslagsstiller: Brit Marit Fossan Knudsen sak 2-5.

Økonomisk støtte til landslagryttere er et hett tema i flere klubber her i landet. Det er ulike 
støtteordninger etter hvor god økonomi klubbene har.
I året som har gått har klubben hatt 5 ungryttere representert på landslaget. Kanonbra å få så mange 
på engang. Takk til de og deres støtteapparat som står på for de unge.
Klubben har sponsa hver en med 2000,- til Nordisk Mesterskap 2022. det ble 10000,- som ikkje er 
budsjettert noen plass eller år. Sist dette var på banen ble det tatt inn i budsjettet for 2020 med 5815,- 
 for de som skulle delta på Nordisk Mesterskap i 2020. Men det er andre som har reist andre år uten å 
få ei krone i støtte av klubben fordi med søkte «gamle « Forsand kommune og fekk støtte der. Sandnes
har ikkje denne støtte ordningen. Foreslår litt lavere støtte siden alt blir dyrere for klubben også.
 

Forslag til vedtak: Det gis økonomisk støtte til landslagryttere ved deltagelse på Nordisk eller 
verdensmesterskap med kroner 1500,- pr. ekvipasje etter søknad fra aktuell rytter.
Rytteren som får støtte, skal ta klubben med i sin «takkeuttalelse» på sosiale medier som Facebook og
Instagram.
Klubben vil også ha en tilbakemelding på hvordan opplevelsen av mesterskap og reise var enten 
skriftlig eller på et medlemsmøte. Det legges inn 7500 i budsjettet for 2023 til dette. 

Styrets henstilling: Styret foreslår at sak 1 og 2 slås sammen og vi kommer med en felles beslutning.
Etter søknad fra aktuell rytter kan det gis økonomisk støtte med kroner 1500,- til deltagelse på Nordisk 
eller VM. Rytteren som får støtte, skal ta klubben med i sin «takkeuttalelse» på sosiale medier som 
Facebook og Instagram.
Klubben vil også ha en tilbakemelding på hvordan opplevelsen av mesterskap og reise var enten 
skriftlig eller på et medlemsmøte. Det legges inn 7500 i budsjettet for 2023 til dette. 

Årsmøtet stiller spørsmål om forventninger ift. Å få støtte. Det må lages en veiledning om krav og 
forventninger, som gjør at de kan søke tilskudd og en bekreftelse forutsatt. Styret for 2023 legger frem 
en mal. Det ligger en mal i dropbox som kan jobbes videre på. Det stilles også spørsmål når det er 
avlagt en sum i budsjett, og dersom det er en som søker vil denne få hele summen eller en bestemt 
symbolsk sum. Det burde også være mulighet for dersom det skulle dukke opp en representant for 
barnestevnet under NM og gi støtte til dette. Villingur har foreløpig ikke hatt kandidater til dette, men 
det kan selvsagt være kandidater på et senere tidspunkt. Det er foreslått å ha en egen budsjettpost for 
å sende junior/barn til NM. 

Forslag 1: Styret setter av 7500,- som er øremerket landslagsdeltakelse. Utøver kan søke disse 
midlene med mod at utøveren tar med Villingur i sin takkeuttalelse på «facebook» og/eller 
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«Instagram» Klubben ønsker også å få en tilbakemelding om hvordan reisen har vært enten i et 
innlegg eller på medlemsmøtet. 

Forslag 2: Årsmøtet ønsker å støtte alle landslagsryttere som er medlem av Villingur 
islandshestforening, etter søknad fra den enkelte. Styret får i oppgave å fordele midler samt 
utarbeide kriterier for utdeling av midler. Årsmøtet ønsker at det for VM året 2023 setter av 
10.000. Det er opp til styret å fordele den symbolske summen.

11 på forslag 2.
8 på forslag 1
3 blanke.

Dersom en ikke bruker den budsjetterte sum som er satt opp for året. Kan det videreføres til året 
etterpå, og ikke bruke det til å gå i overskudd. 

Sak 3: Kurs
Det må kunne kjøres kurs med 1-2 mindre deltagere enn det instruktøren setter som krav.
Eventuelt så må en finne en annen måte å regne ut kursprisen for eksempel at en deler summen på 9 
stk i stedet for 10 som ofte er «kravet» fra instruktøren. Og at kurset kan kjøres om det blir 8 påmeldte. 
Dette må kunne dekkes inn over hele året. Noen kurs er det mulig å få flere deltagere. Synes også at 
klubben kan dekke maten til instruktøren. Visst en setter «tak» på hvor mye en kan bruke pr helg som 
for eksempel 250-300 max.  Det er tungt å få gjennomført kurs for tida. De blir dyrere og dyrere og alle 
har ikkje råd å delta. Det går også utover de som har råd til å gå på kurs fordi det blir for få påmeldte 
totalt. Å avlyse kurs er ikkje godt rykte for klubben vår. Instruktører ønsker ikkje å komma hit fordi 
risikoen for at kurs ikkje blir gjennomført er stor. Det ble også vedtatt på årsmøte i 2019 under punkt 6-
 sak 2: Lavterskeltilbud ved bruk av Villingur sine egne instruktører. 
 Altså at det vedtaket som ble gjort under årsmøtebudsjett i 2018:
«Kurs som settes opp etter dags dato må gå i balanse økonomisk. Årsmøtet mener at styret må gjøre 
noe med underskudd på kurs fortest mulig.»
 
Forslag til vedtak: Utgifter til instruktør og leie av ridehall deles på 9 deltagere, men en kan kjøre kurs 
med 8 deltagere. Underskudd pr kurs bør en prøve å dekke inn i løpet av året. Mat til instruktør dekkes 
av klubben med inntil 250-300.
Det til enhver tid sittende styre må forsøke å få kurs til å gå i balanse ved årsslutt. 
Styrets henstilling: Styret støtter forslaget til Brit Marit. 

Instruktører som tar fastpris, gjør at den «10» plassen må betales for uansett. Er det muligheter for at 
siste kursplass kan loddes ut på et vis, og ikke nødvendigvis bare til en ungdom. Det er også mulig å 
tenke kreativt og f.eks. sette opp en cliniq. Dersom det skulle være aktuelt med utlodning vil det kun 

http://www.villingur.com
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være mulig å vinne en gang per år. Det er positivt at kursplassene blir oppfylt, men en kan ikke gå flere
kurs i minus. Ulempen med utlodning kan være at det oppleves urettferdig for de som bruker flere 
tusen på kursplasser, og ikke får samme muligheten til å få det dekket, og det blir urettferdig. 

Det ses også på problematikken for svært dyre kurs når prisen deles på 9 deltakere inkl. hall-leie. Det 
blir svært dyrt og det er heller ønsket å ha økt kurs-pris når kurset foregår utendørs. Når en instruktør 
tar en fast pris på kurs er det også viktig for flere at prisen er fastsatt i forkant av kurset, og ikke at 
prisen fordeles på antall deltakere. 

Det har også vært økte priser for ikke-medlemmer. Dette burde endres på da det allerede er vanskelig 
å fylle opp kurs for medlemmene. Det er bedre å ha en frist for medlemmer til å melde seg på, så kan 
ikke-medlemmer melde seg på til samme pris etter utgått frist. 

Forslag: Styret har mulighet til å vedta at kurs kan kjøres selv om kurset ikke er fullt. Det til 
enhver tid sittende styre må forsøke å få kurs til å gå i balanse ved årsslutt. Årsmøtevedtak fra 
2018 oppheves. Klubben dekker mat til instruktøren.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Sydvesten
bør en se på endringer i opplegget. Er den «gamle» måten me har hatt dette på utgått på dato?
Det å ri finaler i dag er viktig for treningen for de fleste. Det har vært noen ganger at det er ryttere som 
har lyst å komme å ri men som ikke er medlem i noen av de klubbene som er med og arrangerer 
Sydvesten. Bør det være mulig?
å få ri finaler, men ikke motta premie for plassering for medlemmer i andre klubber? Dette er blitt 
diskutert og andre klubber har åpnet for dette.
Bør Villingur åpne for dette? det er ulike meninger fra klubbene i Sydvesten, men det bør gjerne 
diskuteres og tenke nytenking for å få folk til å komme på Sydvesten.
Forslag til vedtak: Villingur skal jobbe for at medlemmer og medlemmer i andre klubber kan være 
med å ri Sydvesten både kvalifisering og finaler. Uten premiering

Styrets henstilling: Styret støtter forslaget til Brit Marit. Nytt styre kontakter lederne i de andre 
klubbene for å en spesifisering av regelverket. 

Forslag: Villingur skal jobbe for at medlemmer og medlemmer i andre klubber kan være med å ri
Sydvesten både kvalifisering og finaler. Det blir normal premiering, men kan ikke bli 
sydvestmester/kombinasjonsvinner om en ikke er medlem av arrangørklubbene. 

Enstemmig vedtatt.
Sak 5: Lov for Villingur Islandshestforening
 
1 - Bør oppdateres med Sandnes kommune og Sandnes Idrettsråd under punkt 1.2.(3)

http://www.villingur.com
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2 – Punkt 1.5.(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen 
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én 
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas.
 
Her bør klubben endre til noe som er enklere å håndtere. Klubben har ikke så mange medlemmer av 
begge kjønn til at dette helt og holdent lar seg gjennomføre.  
 
Forslag: til endring av paragraf 1.5.(1): Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert så 
langt det lar seg gjennomføre. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen så langt det lar seg gjennomføre. Bestemmelsen gjelder også der 
det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

Styrets henstilling: Styret støtter lovendringen til endring i lovverket langt det lar seg gjøre når det 
gjelder kjønnsfordeling.  

Forslag: Endre vedtak fra skal til bør.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Ungdomsrepresentant
Forslagsstiller: Hanne Haugan

Ønsker å drøfte behovet for ungdomsrepresentant. Det er i 2022 ikke blitt gjennomført et eneste 
arrangement til tross for to ungdomsrepresentanter som har prøvd å arrangere. Kan vi vurdere å bruke 
denne ressursen til noe annet? Bl.a. Barn/rekruttering? Ønsker også å drøfte navneendring på vervet til
f.eks. Representant for barn og unge. Og at dette vervet ikke nødvendigvis må bli dekket av en 
ungdom.

Styrets henstilling: Styret støtter forslaget. 

Det er ikke lov å ta vekk ungdomsrepresentanten, Det må være en under 26 år i styret og det er 
anbefalt at den er mellom 17-20 år for å få erfaringen med organiseringen videre. Midlene som står på 
kontoen for ungdomsgruppen kan også brukes som midler til barn og rekruttering. Det er drøftet tiltaks 
om kan arrangere ungdommen og barn videre som f.eks. Ri for en dommer, cliniq, kurs for barn 

http://www.villingur.com
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arrangert av ungdommene i klubben, aktiviteter for barn på ettermiddagen på et stevne. En 
ungdomsrepresentant er bindeleddet mellom barn og unge, men det er en selvfølge at den ikke ene og
alene kan ha ansvar for rekrutteringen. Det vil være et felles arbeid for alle. Ungdommen er positive til 
å møtes der de er og det anbefales at de brukes med ut i periferien. Det er muligheter for å tilby gratis 
undervisning, cliniqer osv. Det oppfordres til å bruke B-instruktørene i klubben på dugnad for 
instruksjon av barn og unge. 

Årsmøtet har drøftet problemstillingen. Årsmøte ønsker at ungdomsrepresentanten brukes 
fornuftig.

Sak 7: Varamedlem i valgkomiteen
Forslagsstiller: Miriam Fossan Knudsen
Det er satt opp at det skal være varamedlem i valgkomiteen. Foreslår at dette sløyfes da det er 
vanskelig nok å få tak i folk til å stille til valg.

Foreslår også en gjennomgang av loven til Villingur. 

Forslag: Varamedlem tas bort, valgkomiteen består av leder og to medlemmer.
Nytt styre bør ta en gjennomgang av regelverket. Legge frem forslag til revidering ved ekstra ordinært 
årsmøte eventuelt neste årsmøte.
Enstemmig vedtatt. 

Styrets henstilling: Styret støtter forslaget og anbefaler nytt styre å revidere å korrigere feil navn samt
se på skrivemåter der det refereres til «skal» og heller bruke «bør». Og ellers generell revidering. 

Årsmøtet vedtar at valgkomitè skal bestå av Leder og to medlemmer.

Revidering av lovverk kan tas med til neste årsmøte, men en ser absolutt nødvendighet for 
endringer. 

Sak 8. Fastsette medlemskontingenten
Forslag: kontingent heves med kr 100,- for hovedmedlem og 50,- for familiemedlem.

Hovedmedlem: 950,- familiemedlem 200,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Budsjett

http://www.villingur.com
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Lydanlegget anses å være i bedre stand enn vurdering av lydtekniker. Det er lagt inn krav om en ny 
gjennomgang av anlegget for å se om det må byttes ut evt. Utføre en reparasjon. Velge alternativ som 
er mest gunstig ift. Økonomi i klubben. 

Korrigering: Støtte til landslag må endres til 10 000,-
Sluttbeløp må endres til – 38 000,-

Budsjettet bør godtas til tross for – 12 000,- i underskudd etter avskrivinger, men målsettingen til styret 
bør rettledes mot balanse. Finne metoder for å øke inntekter og redusere kostnader. 

Budsjett er vedtatt.

Sak 10. Valg

Valget i år har foregått med benkeforslag og har resultert i følgende:

Leder: Egil Oaland. (1 år)
Nestleder: Rolf Ness (1 år)
Styremedlem: Malin H. Jårvik (Ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Hanne Haugan (velges for 2 år)
Styremedlem: Miriam F. Knudsen (Velges for 2 år)
1 Vara: Ingeborg S. Ivesdal (1 år)
2 vara: Monika Undheim (1 år)
Ungdomsrepresentant: Maria Gjellestad Bosvik (1 år)

Revisor 1: Brit Marit F. Knudsen (1 år)
Revisor 2: Morten H. Sem (1 år)

Valgkomite 2023:
Leder: Tormod Bryn (1 år)
Medlem 1: Kari Egelandsdal (2 år)
Medlem 2: Birthe Gjellestad (1 år)

(Det er lagt inn krav om at i denne situasjonen dersom mor/datter er revisor og kasserer, skal 
det ikke stilles inhabilitets spørsmål.) Vedtatt av årsmøtet. 

Det oppfordres fra årsmøtet å være flinkere på å snakke sammen, og ikke om hverandre for å unngå 
misforståelser. 

http://www.villingur.com
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Det er utdelt roser til utgående fra styret, valgkomitè og revisor som takk for deres innsats i 2022.

Miriam Fossan Knudsen
Morten Husby Sem (Ikke tilstede)
Hanne Haugan
Brit Marit Fossan Knudsen
Iren Haugan
Idunn Marie Pedersen (Ikke tilstede)
Sekine Brewster (Ikke tilstede)
Garry Brewster (Ikke tilstede)
Egil Oaland
Bjarne Fossan (Ikke tilstede)
Olav Matre
Kristian Oaland
Ariana Johannessen (Ikke tilstede)

Egil Oaland som ny leder i Villingur sier noen ord. Han ser frem til et nytt år og gleder seg til å jobbe 
sammen med nytt sammensatt styre. 

Eventuelt

Det oppfordres til å fra frem års-hjulet igjen og lage dette sammen. I dag er det også muligheter for at 
en kan delta på slike møter via teams. 

http://www.villingur.com
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