
 

Referat årsmøte i Sportsklubben Djerv 

Årsmøte ble avholdt på Cornerteateret onsdag 27. mai. Årsmøte er i år holdt på overtid på grunn av 

coronasituasjonen, men med nødvendig godkjennelse fra Norges Idrettsforbund.  

Årsmøte ble åpnet av leder Thomas Ulvøy og ble innledet med et minutts stillhet for de de tre 

Djervmedlemmene som hadde gått bort siden forrige årsmøte: 

- Annar Presterud, som døde 10. mai 2019 

- Jan Steinar Simonsen som døde 30. september 2019 

- Svein Åge Sandal som døde 26. desember 2019. 

Det lyses fred over deres minne. 

Deretter innledet Thomas Ulvøy den formelle saksbehandlingen.  

1. Konstituering 

a. Godkjenning av innkallelse 

Vedtak: Innkallelsen godkjent 

Det protokollføres at stemmeberettigede må ha betalt kontingent. Ved start av årsmøtet var det 19 

stemmeberettigede til stede. Underveis i årsmøtet forlot to salen. 

b. Valg av møteleder 

Vedtak: Sigmunds Hopsdal er valgt til møteleder. 

c. Valg av referent 

Vedtak: Gunnar Wiederstrøm er valgt til referent 

d. Valg av tellekorps 

Vedtak: Robert Ulvøy og Andreas Johansen valgt.  

e. Valg av de som skal signere protokollen.  

Vedtak: Børre Sundsøy og Anders Kvarven er valgt. 

f. Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Dagsorden godkjent. 

 

2. Årsberetning  



Årsberetningen har fulgt sakspapirene til årsmøtet. Årsmeldingen er omfattende og detaljert og 

omfatter alle aktiviteter SK Djerv har drevet de siste årene innenfor fotball, badminton, wushu, 

innebandy, Djerv-hytten, historiegruppen og friluftsgruppen. 

Her redegjøres ikke for innholdet i årsberetningen, men for de spørsmål som kom opp: 

• Tore Andersen ville vite hva som skjer for å bedre trenersituasjonen. 

o Svar: Det har ikke vært jobbet så godt med utdanning av trenere som det burde, og 

det var et mål å få til trenerutvikling etter nyttår i år, men coronasituasjonen har 

stoppet dette. Det forventes at samlingen av all fotball i en gruppe vil skape et mye 

bedre grunnlag for å få til en bredere trenerutdannelse.  

• Gjert Knudsen tok opp flere spørsmål. Han ville vite hvor mange treninger de enkelte lagene 

hadde. Han var også opptatt av at La Crosse stakk av med banetid.  

o Svar: Det kom ikke svar på antall treninger, men når det gjelder bruk av banen gjorde 

leder oppmerksom på at det fordrer aktivitet og bruk fra vår side for å hindre at 

andre ikke kommer til. Djerv er prioritert. Det har vært jobbet med å legge inn flere 

lag, og særlig er det viktig å booke banen i helgene.  

• Det klages på manglende vedlikehold og oppfølging av begynnende forfall. Dette lovet den 

nye ledelsen i klubben å følge opp.   

Vedtak: Beretningen tatt til etterretning. 

 

Sak 3. Regnskap. 

Kasserer Nina Bergli redegjorde for regnskapet. Har gjort en endring sammnelignet med tidligere års 

regnskap. Kasserer har balanseført inventar og materialkostnader.  

Fra redegjørelsen: 

- Vi gikk med et lite overskudd. I underkant av 220.000 kroner.  

- Kasserer skal få avsluttet hytteregnskapet.  

- Må få retningslinjer for bruk av Vipps. Nå er det nesten umulig å ha god nok oversikt.  

- Alle må bruke klubbadmin. Ved fakturering av kontingent.  

- Forslag om enkelt kurs til de som godkjenner kvitteringer for gruppene slik at det blir større 

sikkerhet rundt det som tas ut på klubbens regning.  

Vedtak: Regnskapet godkjent med 19 mot 0 stemmer. Hovedstyret får i oppgave å arrangere et lite 

kveldskurs for å sikre enhetlig bruk av vipps, klubbadmin, godkjenning av fakturaer osv.  

 

Sak 4: Omorganisering av fotballgruppen  

Det er fremmet forslag om legge ned BU og samle fotball aldersbestemte og voksne i en gruppe. Det 

vises til årsmøtepapirene. Her redegjøres for noen momenter som kom opp under behandlingen av 

saken.  

- Omorganiseringen er del av gjennomføring av kvalitetsklubb noe vi ikke har kommet i gang 

med. Kvalitetsklubb steg 1 er for barnegruppen. Omorganiseringen vil kunne hjelpe til med 

profesjonaliseringen som kvalitetsklubb krever.  

- Får en bedring av trenerutviklingen ved at det blir en råd tråd fra voksne til barn. Kan gi 

foreldretrenere veiledning og opplæring.  



- Tore Andersen: Er det riktig at Alexander Myrtvedt både skal være nestleder i fotballgruppen 

og hovedtrener? Det handler både om kryssende interesser og kapasitet. 

Svar: Myrtveit selv mener det skal gå og det kom ikke innvendinger til Myrtvedts rolle. 

- Tore Andersen: Ber om at det kommer en trenerkoordinator, som kan samle alle trenere og 

ha et øye på denne viktige delen av aktiviteten i klubben.  

Svar: Dette er en del kvalitetsklubbarbeidet.  

- Ada Freng: Hvordan sikrer man at aktivitetene til barn og unge ikke rammes ved at pengene i 

større grad går til a-laget? 

Svar: Dette sikres gjennom de vedtak hovedstyret gjør vedrørende pengefordelingen.  

Vedtak: Barne- og ungdomsgruppen legges ned og omorganiseringen gjennomføres i henhold til det 

forslag som er fremlagt for årsmøtet. Vedtatt med 19 stemmer for 0 stemmer mot. 

 

Sak 5: Valg 

Valgkomiteen leder Christian Bjerke hadde ikke anledning til å være til stede for å presenterte 

valgkomiteens forslag. 

Valget ble gjennomført ved at hovedstyrets medlemmer ble valgt enkeltvis. Valget ble avholdt ved 

håndsopprekning da ingen av medlemmene krevde skriftlige valg.  

 

Hovedstyret Kandidat 2020 Kommentarer 

Leder Espen Edvardsen Ny 

Nestleder Tore Andersen Ny 

Sekretær Gunnar Wiederstrøm Gjenvalg 

Økonomi Nina Bergli Gjenvalg 

Ungdomsrepresentant Marius Claudy Ny 

Fotball senior Alexander Myrtvedt Gjenvalg 

Badminton Steinar Thorsen Gjenvalg 

Innebandy Alberto Flodstrøm Gjenvalg 

Djervhytten Erik Lunde Wiederstrøm Ny 

Inkluderingsutvalget Haci Akman Gjenvalg 

Vara Frank Eriksen Gjenvalg 

Vara Camilla Høgøy Ny 

   
 

Vedtak: Samtlige medlemmer av hovedstyret ble valgt med 18 mot 0 stemmer. 

Klubbens avtroppende leder Thomas Ulvøy ble takket for innsatsen med blomster og tale. 

Deretter var det valg av gruppene. 

   

Fotball    

Leder Børre Sundsøy Ny 

Nestleder Alexander Myrtvedt  

Medlem Frank Eriksen  



Medlem Siv Skard  

   

Innebandy   

Leder Alberto Flodstrøm Gjenvalg 

Nestleder Adelheid Fretland Standal Gjenvalg 

Økonomi Alexander Uggla  Ny 

Medlem Heidi Storhaug Hareide Ny 

Medlem Daniel Klakegg Ny 

Varamedlem Daniel Slettemoen Ny 

   

Badminton   

Leder Steinar Thorsen Gjenvalg 

Nestleder Rolf Almås Gjenvalg 

Økonomi Arun Kumar Sharma     Gjenvalg 

Medlem Prakash Yalamanchilli Gjenvalg 

Medlem Jone Sylta Gjenvalg 

Medlem Are Eidissen Gjenvalg 

   

Djervhytten    

Leder Erik L. Wiederstrøm Ny 

Nestleder  Thomas Ulvøy Ny 

Medlem Leif Myklebust Gjenvalg 

Styremedlem Christian Bjerke Ny 

Styremedlem Andreas Kvarven Ny 

Styremedlem Frank Eriksen Gjenvalg 

Styremedlem Robert Haugland Ulvøy Ny 

Styremedlem Roy Tore Jensen Ny 

Varamedlem John Aage Carlsen Ny 

   

Inkludering   

Leder Haci Akman  

Medlem Florentino Bulnes Gjenvalg 

Medlem Liv Tvilde Laading Gjenvalg 

Medlem Marian Egale Gjenvalg 

Medlem Hildegunn Jørs Skolen oppnevner 
representant 

 

Vedtak: Samtlige grupper ble valgt med 18 mot 0 stemmer.  

Valgkomiteen   

Medlem Christian Bjerke Ny 

Medlem Jona Sylta Ny 
 

Valg av revisorer 

Vedtak: Øystein Haaland og Trond Midtvik er valgt til revisorer.  




