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Protokoll fra styremøte  
 
(endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet 
eller ved at den godkjennes i neste styremøte.) 
 
Protokoll fra styremøte i Hovden sportsklubb 
 
Møtenummer: 2/2022 
Dato::  3 mars  
Kl:  1800-2030  
Sted:  Hovdetun  
 
Til stede: Benedicte Severinsen, Haldis Hansen, Marcin Matysik, Atle  Egeland  
Forfall:  Trygve Lamark, Truls Pedersen, Jacob Stebekk 
Andre til stede:   
 
Sakliste 
Godkjenning av protokoll  

Saker til årsmøte 

1. Regnskap og budsjett 
2. Årsmelding(er) 
3. Forslag til organisasjonskart 
4. Avtale om fordeling av inntekter fra arrangement (svar HSG sendes etter årsmøte) 
5. Valgkomiteens innstilling (ikke klar) 

6. Saker fra medlemmer og styrets innstilling. (ingen mottatt innen  fristen 2 mars) 

Sykkelforbundet – utmelding må vedtas på årsmøte 
 
Vedtakssaker:  

 
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes 
 
Sak 2 Økonomisk oversikt pr 311221 
 
Bakgrunn:  Kasserer orienterte. Klubben har ved årsskifte en egenkapital på om lag 1,1 MNOK.  
Regnskap for 2021 er klart og godkjent av revisor blir lagt frem på årsmøte 16 mars. 
 
Budsjett 2022 
Utarbeidet under møte og blir lagt frem på årsmøte 16 mars  
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
Sak 3 Forslag til organisasjonskart 
 
Vedtak: Gjennomgang av forslag til nytt org kart styret med tre arbeidsutvalg. Legges frem på 
årsmøte 16 mars 
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Sak  4 -6 
Ingen saker å behandle. Innstilling fra valgkomite legges frem for årsmøte når den er klar  
 
Andre saker 
Støtte til utøvere på toppidrettsgymnas. 
Klubben har mottatt  søknad om støtte til Jarl Emil Sørensen, for sesongen 21-22 
 
Vedtak;  
Søknad innvilget iht vedtekter.  
Styret vedtok på forrige møte  å forhånds godkjenne tilsvarende søknader for 21/22 sesongen fra 
andre utøvere som representerer klubben og som går på HSG eller andre toppidrettsgymnas.    
 
Norsk sykkelforbund 

Vedtak;  

Styret foreslår for årsmøte at vi melder oss ut av sykkelforbundet da vi pt ikke har noen aktiviteter 

knyttet til sykkelsport.  

Orienteringssaker: 
Orientering fra Langrenn og alpint om planer og behov (budsjett 2022) ‘ 

Tour of Norway og CL ritt 27-28 mai 

50 års  jubileum  

 
Møteplan styret 
Møte 3/2022 Onsdag den 16 mars kl 19-21; Årsmøte 2021 på Grendehuset  
 
 

Ref Atle Egeland  
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