
 

1 
 

Protokoll fra årsmøte i Bærum Squashklubb 2022 
 
Årsmøtet ble avholdt på Teams og i Olav Ingstads vei 2 på Rud, i kantinen til Bærum kommune 
Eiendom. 22. mars klokken 19.00 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for at det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet 
godkjennes som stemmeberettigede.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 18 
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent. 

 Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 

 
Sak 3 Godkjenning av sakliste  
 Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.  
 Vedtak: Årsmøtet godkjente fremlagte sakliste. 

Antall stemmer for 18 og mot 0.  
 
Sak 4 Godkjenning av forretningsorden 

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente fremlagte forretningsorden. 
Antall stemmer for 18 og mot 0.  

 
Sak 5 Valg av møteleder 

Styret foreslo Geir Hylland som møteleder. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Geir Hylland som møteleder.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 

 
Sak 6  Valg av referent  

 Styret foreslo Marianne Hylland som referent. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Marianne Hylland som referent.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 

Sak 7  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 Styret foreslo Trym Aasness og Christian Bryn til å underskrive protokollen. 
Vedtak: Årsmøtet valgte Trym Aasness og Christian Bryn til å underskrive protokollen.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 

 
Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente fremlagte årsberetning. 
Antall stemmer for 18 og mot 0.  

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.  
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 



 

2 
 

Kontrollutvalgets beretning ble lest gjennom av Geir Hylland, og kommentert av Christian 
Bryn som er Vara i kontrollutvalget. 

 
Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker 

Ingen innkomne forslag innen fristen, så ingenting å behandle. 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent/treningsavgift 
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.   
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Junior 50,- Senior 50,-  

               Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
Sak 12 Behandle Idrettslagets budsjett 

Styret fremla idrettslagets budsjett for 2022 
Styret kommenterte forventninger til den økonomiske utviklingen for klubben i 2022. Saken 
ble presentert som en orienteringssak uten beslutning. 
- Ingen kommentarer fra oppmøtte 

 
Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for fastsettelse av årsmøtet.   
Vedtak: Årsmøtet godkjente organisasjonsplanen for 2022  

               Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
Sak 14  Valg 
 14.0 Endring av styre 
 Nestleder i styret Hanne Jørstad Francke ønsker å tre ut av styret etter mange år, men resten 

av sittende styremedlemmer samt varamedlemmer har sagt seg villig til å stille på nytt. 
 
 14.1 Valg av Styreleder: 

Valgkomiteen foreslo at Geir Hylland fortsetter som leder i 2 nye år 
 Vedtak: Årsmøtet valgte Geir Hylland som leder for 2 år.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 

 
 11.2 Valg av nestleder: 

Valgkomiteen foreslo Andrea Myrbø som ny nestleder for 1 år.  
 Vedtak: Årsmøtet valgte Andrea Myrbø som nestleder for 1 år.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
14.3 Valg av øvrige styremedlemmer: 
Valgkomiteen foreslo at Espen Ringnes og Trym Aasness fortsetter som styremedlemmer. 
Irene Fossen, Rashid Younis var ikke på valg. Og Andrea Myrbø rykker inn som Nestleder. 
I hennes sted foreslår valgkomiteen Marie Ringnes som nytt medlem i styret. 
Vedtak: Espen Ringnes og Trym Aasness ble valgt til å fortsette som styremedlem i 2 år. 
Marie Ringnes ble valgt som nytt styremedlemmer i 2 år. 
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
14.3 Fordeling av styreverv 
Følgende personer foreslås til de ulike verv i klubben, men styret gis fullmakt til å ordne 
vervene internt slik det passer best: 
Leder, turneringsansvarlig og politiattestansvarlig: Geir Hylland 
Sekretær og kasserer: Espen Ringnes  
Juniorkontakt: Forslag: Irene fossen fortsetter som juniorkontakt 
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Seniorkontakt: Forslag: Trym Åckerstrøm Aasness fortsetter som seniorkontakt  
Nestleder og medkasserer: Andrea Myrbø  
Rashid Younis og Marie Ringnes får ansvar der det trengs fremover. 
Vedtak: Årsmøtet valgte ovennevnte i henhold til forslag. 
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
14.4 Valg av Varamedlemmer 
Valgkomiteen foreslo at Tore Selsø og Lise Trandem Fossen gjenvelges som varamedlemmer 
til styret. Dawood Atif er ikke på valg. 
Vedtak: Lise Trandem Fossen og Tore Selsø ble enstemmig valgt som varamedlemmer til 
styret. 

 
14.5 Valg av kontrollutvalg: 
Styret fremla forslag til at Per Christian Fossen fortsetter som leder, Ameli Larwik Bryn som 
medlem og Christian Bryn som varamedlem i kontrollutvalget. 
Vedtak: Årsmøtet gikk enstemmig inn for styrets forslag til kontrollutvalg. 
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
14.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret fremla forslag om at de fikk fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der 
idrettslaget har representasjonsrett. 
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
 14.7 Valg av leder i valgkomiteen  
 Styret foreslo Arne Lie som leder i valgkomiteen.  
Vedtak: Arne Lie ble valgt som leder i valgkomiteen.  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
14.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Styret foreslo Madeleine Hylland og Stefan Zaborowski som medlem i valgkomiteen.  
Vedtak: Madeleine Hylland og Stefan Zaborowski ble valgt som medlem av valgkomiteen.  
   Per Christian Fossen ble gjenvalgt som varamedlem  
Antall stemmer for 18 og mot 0. 
 
 
 

 
 
 
 
Sted: Rud     Dato: 22. mars 2022 
 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Trym Aasness     Christian Bryn 


