
   
 

   
 

 

Protokoll fra årsmøte i MHI håndball onsdag 6 mai 2020 
Tid: 19.00 til 20.00 
Sted:  Mandal vidergående skole og teams 
Tilstede:      Kristian Waage,  Lene Aaukland Heiberg, Mari Skagestad, Beate Bradland, Frode Hode,  

Margrethe Holte, Sverre Johnsen. Tilstede via «Microsoft Teams»: Hanne Kathrine Skår, Wendy 
Nylund, Inger Helene Åvik, Tom Berentsen, Camilla Urås, Nina Hansen, Sissel Bentsen, Trine 
Launen-Pedersen, Elin Fossestøl og Geir Vatne  

 
 
• Godkjenning av stemmeberettiende 

9 av 17 tilstede var stemmeberettiget 
 

• Valg av dirigent 
Kristian Waage ble valgt som dirigent for møtet.  
 

• Valg av protokollfører 
Margrethe Holte ble valgt som protokollfører. 
 

• Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
Wendy Nylund og Trine Lauen-Pedersen ble valgt til å underskrive protokoll. 
 

• Godkjenning av innkaling 
Godkjent med ingen merknader 

 
• Godkjenning av saksliste 

Godkjent med ingen merknader 
 

• Godkjenning av forretningsorden 
Godkjent med ingen merknader. 
 

• Behandling av idrettslagets årsberetning 
Godkjent med ingen merknader 
 

• Godkjenning av regnskap for 2019 og revisors beretning 
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten merknader 
 

• Innkomne forslag og saker 
Det ble i god tid før innmeldingsfristen for årsmøtet meldt inn forslag om å bytte farge på shortsene. Styret la 
frem 3 alternativer for årsmøtet; hvit (nåværende farge), blå eller sorte shorts. Draktfarge forblir den samme 
som før. Årsmøtet vedtok enstemmig at farge på shorts skal være sort.  
 
Årsmøtet var også enig i styrets forslag til gjennomføring av shortsbytte. Dette forslaget var som følger: 
 



   
 

   
 

«Styret foreslår at klubben formelt endrer farge på shorts for 2021/2022 sesongen. Dette fordi klubben i 
inneværende sesong har kjøpt inn nye shorts til alle spillerne i klubben, og et bytte for sesongen 2020/2021 vil 
medføre en betydelig kostnad for klubben. Hvis enkelte lag ønsker å spille med ny shorts farge for sesongen 
2020/2021, må den enkelte spiller selv dekke kostnaden. Det er da et krav om at hele laget stiller med lik 
shorts fra utstyryrsleverandøren til klubben. Klubben vil da bestemme type shorts og gå i dialog med 
utstyrsleverandør av shorts for å prøve å få fordelaktige priser» 

 
• Fastsette kontingent 

Det ble enstemmig vedtatt, i henhold til styrets forslag, å øke kontigenten i fra neste med kroner 100,- 
årskullene 6-11 år, og kroner 50,- fra og med 12 år. Det ble også introdusert kontigent for foresatte med barn i 
klubben. Denne lyder på kroner 50,-. Årmøtet vedtok også at kontigenten (kroner 50,-) for trenere og personer 
med andre tillitsverv i klubben blir dekket av klubben i sin helhet. Kontigenten for støttemedlemmer forblir 
uendret. 
 

• Budsjett for 2020 
Budsjettet for 2020 ble gjennomgått og vedtatt. 
 

• Valg 
Det ble foretatt valg og innstillingen fra valgkomiteen for nytt styre ble vedtatt uten merknader. Det nye styret 
består av følgende sammensetninger: 
 
 
Styre: 
 
Leder:  Sverre Johnsen (1 år) 
Nestleder:  Beate Braadland ( 1 år) 
Styremedlem: Frode Hodne ( ikke på valg) 
Styremedlem: Tom Berentsen  ( 2 år) 
Styremedlem: Nina Hansen ( 2 år) 
Styremedlem: Inger Helene Åvik  ( 2 år) 
Styremedlem: Elin Fossestøl  ( 2 år) 
Varamedlem: Geir Vatne ( 2 år) 

     
Kontrollutvalg: 
 
Leder:  Stian Syvertsen 
Medlem:  Siw Berrefjord 
Varamedlem:  Kristian Waage 
 
 
Valgkomite: 
 
Leder:  Hanne Kathrine Skaar (ikke på valg) 
Medlem:                 Mai Hillesund ( 2 år) 
Medlem:                 Sissel Bentsen ( 2 år) 
 




