
Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 

 
Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, 

Harald Lunde, Kirsten Skyrud.  

I tillegg møtte: Wenche Græsmo, Elin Bjørkli, Einar Haukenæs, Kjell Aasum, Oddvar 

Lillehagen, Rolf Hansen, Terje Harstad, Terje Holen, Roy Sundsby-Hansen 

 

Leder Hans Sakrisrud ønsket alle 15 velkommen til årsmøtet. 

 

Sak 1. Åpning 

A. Godkjenning av innkallelse. 

Annonse i Glåmdalen 18/1-13 samt på hjemmesiden til GIF. 

Ønske om at alle årsmøtedokumenter blir lagt på hjemmesiden heretter. 

Innkalling enstemmig godkjent. 

 

B. Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden enstemmig godkjent. 

 

C. Valg av ordstyrer og sekretær. 

Hans Sakrisrud ble valgt som ordstyrer. 

Kirsten Skyrud ble valgt som sekretær. 

 

D. Valg av to til å underskrive protokollen. 

Elin Bjørkli og Harald Lunde ble valgt. 

 

Sak 2. Årsberetning – alle beretninger bør være underskrevet 

  

Aktivitetsgruppa: 

 Bente Tollhaug leste årsberetning for aktivitetsgruppa, se vedlegg. 

 Ingen bemerkninger, bare en kommentar om at valg ikke bør stå i beretningen. 

Årsberetningen enstemmig godkjent. 

  

 Skigruppa: 

 Årsberetning for skigruppa ble lest av Tom Tollhaug, se vedlegg. 

 Årsberetningen enstemmig godkjent. 

 

 Fotballgruppa: 

 Årsberetning for fotballgruppa ble lest av Harald Lunde, se vedlegg. 

 Årsberetningen enstemmig godkjent. 

 

 Hovedlaget: 

 Årsberetning for hovedlaget ble lest av Kirsten Skyrud, se vedlegg. 

 Kom ønske om at vi skriver protokoll som i gamle dager. Alle referat og dokumenter  

står i egen mappe som vi fortsetter med og går ikke tilbake til gammel ordning med   

protokoll.  

Kommentar om at utgift til renovasjon var veldig stor. PK Melsnes tar en runde på om 

vi kan få til en bedre ordning. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

Byggekomiteen hadde egen rapport, se vedlegg, ble lest av PK Melsnes. 

Enstemmig godkjent. 



 

Sak 3. Innkommende forslag. 

1. Forslag fra fotballgruppa, se vedlegg. 

En kommentar kom om at representanten fra samarbeidsutvalget måtte 

være medlem i Galterud IF. 

VEDTAK: 

Fotballgruppa oppløses i dagens form, og det opprettes en 

fotballkomite  bestående av 3 personer; repr fra samarbeidslaget, 

lagleder G01/02-laget og en økonomiansvarlig. 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

2. Forslag nr 1 fra skigruppa, se vedlegg 

VEDTAK: 

Hovedlaget må reforhandle med grunneiere våren 2013. 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

   

3.    Forslag nr 2 fra skigruppa, se vedlegg 

        Diskutert en del rundt forslaget. En uttrykte at han var godt fornøyd med  

       lysløypa.  Hovedlaget har alltid betalt alle utgifter ved utbedringer av alle 

       løyper. Det trengs en del jobbing rundt i løypa for å få til en bedre trase. En  

       grunneier har uttalt at idrettsforeningen må flytte noen lyspunkter som står  

       på jordet hans pga noe fylling av jordet.  

       Ønsket om å sette av et bestemt beløp, ønsket ikke leder Hans Sakrisrud.  

       Forslagsstiller Roy S. Hansen endret sitt forslag ved å ta bort beløpet og   

       sett inn ”tilstrekkelige midler”. Hovedlaget ønsker en plan og et kostnads- 

       overslag. 

       Handlingsplanen som hovedlaget har satt opp må følges. 

       VEDTAK: 

       Forslaget ble vedtatt med de endringer som ble gjort og at handlings- 

       planen følges. 

 

4.   2 forslag innkommet fra Rolf Hansen og Terje Holen,  se vedlegg. 

      VEDTAK FORSLAG 1: 

       Det tas opp på første styremøte om at alle arrangement i klubben skal  

       annonseres med plakater. 

 

       Forslag 2 ble diskutert en del. 

        Skigruppa er redd det kan ble mye kjøring på få personer. Det ønskes at  

        det kjøres opp løyper på forskjellige jorder i bygda. Skigruppa anmodes  

        om at de sender brev til grunneiere om å få lov til å kjøre på jorder.  

        Forslaget ble stemt over: 

        5 stemte for forslaget – 10 stemte mot 

       VEDTAK: 

       Forslaget ble nedstemt. 

 

 

Sak 4. Regnskap 

 

 Skigruppa: 

 Tom Tollhaug gikk gjennom regnskapet, se vedlegg. Revidert. 



Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

  

Fotballgruppa: 

 Wenche Græsmo gikk gjennom regnskapet, se vedlegg. Revidert. 

 Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

 Hovedlaget: 

 Bente Tollhaug gikk gjennom regnskapet, se vedlegg. Revidert. 

Noen kommentarer: bingoen gikk ikke så bra i fjor, hvem står ansvarlig for lånet. 

Viss styret gir seg står ikke nye medlemmer ansvarlig, banken har pant i huset. Hans 

Sakrisrud holder på med å søke for å få igjen moms for bygginga, men sliter med at 

foreningen står med gammel postadresse, 2145, i stedet for 2223 og kommer derfor 

ikke gjennom med søknaden. Har vært i kontakt med Sør-Odal Kommune, men får 

liten hjelp der. Nå er ny person ansatt i kommunen, så han prøver igjen. 

 Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

 Bingoregnskapet: 

 Einar Haukenæs leste opp revisjonsrapporten som det ble diskutert litt rundt.  

Godkjent. 

 

 

Sak 5. Kaffepause  

 

 

Sak 6. Budsjett 

 Skigruppa: 

 Tom Tollhaug gikk gjennom budsjettet, se vedlegg.  

 Budsjettet enstemmig godkjent. 

 

Fotballgruppa: 

 Wenche Græsmo gikk gjennom budsjettet, se vedlegg.  

  Budsjettet enstemmig godkjent. 

 

 Hovedlaget: 

 Tom Tollhaug gikk gjennom budsjettforslaget, se vedlegg. 

 Budsjettforslaget enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 7. Årsrapport og regnskap fra Godtfred Moss’ minnefond 

 Årsrapport og regnskap ble lest av Hans Sakrisrud, se vedlegg. 

 Prisen for 2012 ble tildelt Hans Sakrisrud. 

 Minnefondet vil ble en selvstendig gruppe under Sander IL,  

 se vedlegg av brev fra Gotfred Moss Minnefond til Sander IL. 

 

 

Sak 8. Kontingent 

 Styrets forslag var at kontingenten forblir uforandret. 

 Kr 200,- for voksne og kr 50,- for barn t.o.m. 19 år. 

 Dette ble enstemmig vedtatt. 



  

 

Sak 9. Valg 

 Valgkomiteens forslag på medlemmer til Galterud Idrettsforenings styre  

m/grupper og komiteer ble tatt til følge. Alle ble valgt i samsvar med valgkomiteens 

forslag. Ingen motforslag. Se eget vedlegg. 

 

Styret består av : 
Leder     Hans Sakrisrud  Gjenvalg 1 år 

Nestleder   Per Kristian Melsnes  Ikke på valg 

Sekretær   Kirsten Skyrud  Ikke på valg 

Kasserer   Bente Tollhaug  Gjenvalg 2 år 

Varamedlem   Einar Haukenæs  Ny / valgt for 2 år 

Leder aktivitetskomiteen: Marita Bråten   Gjenvalg 1 år 

Leder skigruppa:  Tom Tollhaug   Gjenvalg 1 år 

Leder bingokomiteen: Wenche Græsmo  Ny / valgt for1 år 

 

Revisorer: 

Hans Kristian Kollsrud  Valgt for 1 år 

Terje Holen    Valgt for 2 år 

 

Bingokomiteen består av:  

Leder    Wenche Græsmo  Ny / valgt for 1 år 

 Kasserer   Heidi Berget    Gjenvalg 1 år 

    Jan Tore Gråberget  Gjenvalg 1 år 

    Lydia Lindkjølen  Gjenvalg 1 år  

 

Aktivitetskomiteen består av:  

Leder    Marita Bråten   Gjenvalg 1 år 

Sekretær   Tore Våset Nilssen  Ny / valgt for 2 år 

Økonomiansvarlig  Marie Lilleseth  Ikke på valg  

Styremedlemmer  Irene Sundsby Hansen  Ny / valgt for 2 år 

    Rolf Arne Nordby  Ikke på valg  

Varamedlem   Sigrid Solbjør   Ny / valgt for 2 år 

 

 

Fotballkomiteen består av: 

Økonomiansvarlig  Wenche Græsmo  Valgt for 2 år 

Lagleder G01/02  Tanja Enger   Valgt for 1 år 

Repr. fra samarbeidslag Else Karin Huseby  Valgt for 1 år 

 

 

Skigruppa består av: 

Leder    Tom Tollhaug   Gjenvalg 1 år 

Sekretær   Anne Karin Aas  Ikke på valg 

Kasserer   Heidi Aarstad   Gjenvalg 2 år 

Styremedlemmer  Roar Berg   Gjenvalg 2 år 

    Morgan Hansen  jenvalg 1 år 

    Roy Sundsby- Hansen Ikke på valg 

    Terje Harstad   Ikke på valg 



 

 

 

Valgkomiteen består av:  Hans Sakrisrud    

      Tom Tollhaug     

      Marita Bråten  

 

Kom spørsmål om leder i idrettsforeningen har lov til å sitte i valgkomiteen, dette 

sjekker Hans Sakrisrud opp. 

 

Det ble ikke valgt noen 5. dagskomite. 

Forslaget er at årsmøtet gir hovedlaget fullmakt til å skaffe medlemmer til komiteen i 

løpet av sommeren/høsten. 

Vedtatt. 

 

 

 

 

Møtet hevet kl. 22.30. 

 

Galterud, 24.03.13 

 

Kirsten Skyrud 

referent 

 

 

 

 

-------------------------------     --------------------------------- 

Elin Bjørkli– sign.      Harald Lunde – sign. 


