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Styrets sammensetning 

Leder: Tonje Strandbråten 

Nestleder: Karianne Fredheim  

Styremedlemmer: Renate Henriksen, Merete Myhre, Guro Skålien, Lisa Støe Karlsson. 

Varamedlemmer: Gina Rolfsrud, Marthe Karlsen 

Valgkomité: Mette Bye (leder), Kristine Ulrichsen, Anne Solberg. Vara: Stine Juelsen 

Revisorer: Kjell Tore Finnerud og Emmy Nielsen 

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter hvor 60 saker er behandlet 

Spesielle oppgaver 

Aktivitetsplanlegging herunder stevner og sosiale tilstelninger.  

Investeringsplanlegging 

 

Aktivitet 

10/2 Vintercup Sprang D- stevne 
5/3 Årsmøte  

17-18/3 Vintercup finale dressur D- stevne 

14-15/4  Klubbtrening m/ Lars Rasmussen 
2-3/6 Klubbtrening m/ Lars Rasmussen 

16/6 Programridning og banehopping 
m/grilling 

Sosialt –
treningsstevne 

16/9 Klubbmesterskap sprang D- stevne 

12-13/10  Klubbtrening  m/ Lars Rasmussen 

10/11 Klubbmesterskap dressur D- stevne 
8-9/12 Vintercup Dressur D- stevne 

15/12  Nissefest Sosialt 
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Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 1 37 52 16 73 179 

Menn 0 2 7 1 19 29 

Totalt 1 39 59 17 92 208 

 

Medlemsutvikling 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinner 97 140 170 175 179 

Menn 26 31 34 28 29 

Totalt 123 171 204 203 208 

 

 

Årsregnskap  

Dersom laget følger NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, skal årsberetningen inneholde 

generell informasjon om lagets økonomiske situasjon. Informasjonen bør minst omfatte en 

rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av idrettslagets aktivitet og idrettslagets 

økonomiske stilling. Er det spesielle forhold som gir utslag på idrettslagets økonomi, men som ikke 

har blitt behandlet på årsmøtet, må det informeres om dette i årsberetningen. 

Dersom laget følger regnskapsloven skal bestemmelsene om årsberetning i regnskapsloven følges. 

 

For idrettslag som følger Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder følgende for 

årsregnskapet; 

                                                           
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  
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Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter og skal fastsettes innen 6 måneder 

etter regnskapsårets slutt. 

Årsregnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal årsregnskapet omfatte all aktiviteten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger 

og hele idrettslagets regnskap. 

For idrettslag som følger regnskapsloven, vises det til regnskapslovens bestemmelser om 

årsregnskap. 

 

Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning skal legges ved årsberetningen 

 


