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Fungerende leder Jens Petter Lindstrøm, ønsket alle velkomne til årsmøtet. Det er mange år 

siden oppslutningen har vært så bra. 

 

Fung.leder kunne informere om at Olai Gundersens Ærespris var delt ut tidligere på dagen til 

dugnadsgjengen ved Tistedalens Skianlegg. De har gjort en fantastisk jobb med anlegget til 

glede for både små og store. 

 

Ordet ble så gitt til Annette Henning som delte ut Berg Sparebanks Trenings- og 

Utviklingspris. Vedkommende som skulle få prisen var tidligere en god kantspiller i HKH, før 

hun begynte med spydkasting for bare noen få år siden. 2017 vil bli et spennende år for 

henne. Hun er nå tatt ut til det norske rekruttlandslaget og skal representere Norge i U23-EM i 

Polen i juli.  

 

Prisen gikk til Emilie Ingerø og HIL. Prisen på kr 10.000,- skal fordeles med halvparten til 

utøver og halvparten til klubb. I tillegg fikk hun også diplom og blomster. Blomsterhilsen ble 

også overrakt fra HIR. 

 

 

 

Dagsorden 

 

Punktene 1. – 14 nedenfor refererer seg til dagsordenen slik den er presentert i 

årsmeldingen. 

 

1. Åpning 

 

Idrettsrådets fungerende leder, Jens Petter Lindstrøm åpnet møtet ved å ønske velkommen til 

årsmøtet.  

 

 

2. Presentasjon av gjester 

 

- Roar Lund fra ØIK og Atle Wester Larsen fra HA var gjester under årsmøtet. Stein 

Wilhelmsen fra Halden kommune kom på et senere tidspunkt til årsmøtet. 
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3. Godkjenning av fremmøte representanter 

 

 

Til stede var 40 representanter, 36 av representantene var stemmeberettigede. Ved innkalling 

ble klubbene informert om at hver klubb kunne stille med 2 representanter, 1 av hvert kjønn. 

Dette iht. lovverket. Alle representantene ble enstemmig godkjent. 

 

 

4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

 

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt 

 

 

5. Velge dirigent, referent samt to til å underskrive protokollen 

 

Som dirigent ble Erlend F. Lund foreslått. Enstemmig valgt. 

 

Som referent ble Elisabeth Stenbock Eriksen foreslått. Enstemmig valgt. 

 

Til å undertegne protokollen ble Knut Nilsen, Berg IL og Iliana Ilieva, Halden Skiklubb 

foreslått. Begge ble enstemmig valgt. 

 

 

6. Behandle årsberetning 

 

Styrets årsrapport for 2016 ble gjennomgått av dirigenten og fungerende leder.  

 

Tron Grandal, TTIF påpekte at saken om stenging av halve kunstgressbanen i Tistedal burde 

vært nevnt i årsberetningen. Dette var en sak som vakte oppsikt i fotballmiljøer mange steder i 

landet. 

 

Lindstrøm svarte at dette var en forglemmelse fra styret sin side. HIR har vært involvert i 

saken, både i møter med kommunen og på befaring. Saken vil bli lagt til i årsberetningen. 

 

Årsberetning ble så enstemmig vedtatt. 

 

 

7. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand 

 

Robert Henning fra Siffer AS redegjorde for regnskapet. Regnskapet viste et overskudd på  

kr 96.455,-. Revisjonsberetningen ble lest. 

 

På spørsmål om sponsorpenger, har idrettsrådet hvert år kr 200.000,- til fordeling. Penger blir 

ikke overført før bilag foreligger. Ikke alle klarer å få gjort sine innkjøp før årsslutt, derfor ble 

ikke alt utbetalt i 2016. To klubber har fått penger i 2017. Dette kom senere frem også i 

budsjettet. 

 

Det ble foreslått at tildelingene blir spesifisert i årsberetningen. Styret tar dette til etterretning 

og fordelingen vil bli tatt med i årsberetningen for 2017. 

 



Regnskapet ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

 

8. Behandle forslag og saker 

 

Nye kriterier for fordeling av LAM-midler 

 

Styrets forslag var sendt ut på en høringsrunde i god tid før årsmøtet, men ingen 

tilbakemeldinger. 75% vil bli fordelt basert på registrerte medlemmer i aldersgruppene 6-12 

år og 13-19 år, med dobbelt sats til de mellom 13 – 19 år. Det resterende beløpet som 

klubbene kan søke spesifikt på, vil ligge på ca kr 400.000,-. På spørsmål om hva styret gjør 

hvis ikke nok søknader, så vil det resterende beløpet bli fordelt på klubbene basert på antall 

medlemmer. Frist for søknad ble tilføyd. I 2017 er fristen 15.mai. 

 

Forslag ble så enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra HTH 

 

Forslaget var som følger: «HIR skal arbeide for å få gjennomslag i Halden kommune for at 

alle lag som trener i haller som Halden kommune leier ut skal gjøre det vederlagsfritt». 

 

Styret i Halden Idrettsråd jobber kontinuerlig med saken. De ble diskutert ang. anlegg, og det 

er klubber med egne anlegg som er taperne etter at kommunen fjernet tilskuddet til disse. 

Forslaget ble etter diskusjoner endret til: «HIR skal arbeide for å få gjennomslag i Halden 

kommune for at alle lag og foreninger som trener i anlegg for idrettsformål, skal gjøre det 

vederlagsfritt». 

 

Forslaget ble godkjent med 35 stemmer for og 1 stemme imot.  

 

 

9. Fastsette kontingent 

 

Styrets forslag var å beholde medlemskontingenten på kr 200,- uforandret for 2017. 

 

Enstemmig godkjent 

 

 

10. Behandle idrettsrådets handlingsplaner for 2017 

 

Når det gjelder punktet om hallprosjektene, forholder styret seg til politikernes vedtak og ser 

videre på prosjektmulighetene både på Os, i Tistedal og på Remmen. 

 

Ett av punktene i handlingsplanen er arbeidet for å få inn en fast stilling/sekretær i HIR. Det 

er ikke satt av midler til dette i budsjettet for 2017, men håper på økonomisk bidrag fra 

kommunen. På spørsmål om å bruke egne HIR-penger til en ansettelse, er dette en sak som 

må diskuteres og eventuelt avgjøres på et medlemsmøte. 

 

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt. 

 

 



11. Budsjettforslag for 2017 

 

Det er i budsjettet også i 2017 avsatt kr 125.000 til kostnader rundt mandat allbrukshall. Det 

samme var gjort i 2016, men ingen kostnader ble da belastet idrettsrådet. Det totale 

budsjettforslaget er da på –100.500,- kr.  

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

12. Valg 

 

Valgkomitéen hadde bestått av representanter Idd SK, Halden Styrkeidrettslag, Halden 

Atletklubb, med Halden Pistolklubb som varamedlem. Klaus Knudsen fra Idd SK presenterte 

forslaget, og alle ble enstemmig valgt. 

 

Følgende ble valgt på årsmøtet: 

 

 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Jens Petter 

Lindstrøm 

HTH 2017-18 1 år Ny 

Nestleder * Erlend F.Lund HTH 2017-18 1 år Ny 

Sekretær Elisabeth Stenbock 

Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2017-19 2 år Gjenvalg 

Kasserer* Sandra Bøe 

Myrvang 

Idd SK 2017-18 1 år Ny 

Styremedlem Hege Næss Bjørgul Halden Skiklubb 2016-18 2 år Gjensto 

Styremedlem Lajla Halvorsen Halden 

Basketballklubb 

2017-19 2 år  Ny 

Ungdomsrep. Kristine 

Andreassen 

Ishockeylaget 

Comet 

2017-19 2 år Ny 

1.Varamedlem Christine Moe 

Klingstrøm 

Fredrikshald 

Turnforening 

2017-18 1 år Ny 

2.Varamedlem Per Gunnar 

Halvorsen 

Kvik Halden FK 2017-18 1 år  Ny 

 

Nestleder og kasserer ble valgt for 1 år. Lindstrøm hadde et år igjen som nestleder, 

men rykket opp som leder, mens Monica Kruse Johansen valgte å gå ut av styret etter 

et år. 

 

Øvrige valg 

 
Revisorer Jens Andersen TTIF 2017-18 1 år Gjenvalg 

Marianne 

Grimstad 

Fredrikshald 

Turnforening 

2017-18 1 år Gjenvalg 

Vararevisorer Arne Moe Kvik Halden FK 2017-18 1 år Gjenvalg 
Idrettsmerket Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2017-18 1 år Gjenvalg 
Saugbrugs 

Ærespris 

Oppnevnes av 

HIRs styre 

    

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR 

 

       



Valgkomité Leder: Haldens 

Roklub 

2017-18 1 år Ny 

Kvik Halden FK 2017-18 1 år Ny 

Halden IL 2017-18 1 år Ny 

 Vara:Halden 

Tennisklubb 

2017-18 1 år Ny 

 

 

13. Hilsninger 

 

Roar Lund, styremedlem i ØIK, hilste til årsmøtet. ØIK jobber også for anlegg i Halden. For 

mye er konsentrert rundt nedre Glomma-regionen. 

 

Stein Wilhelmsen, Halden kommune, understreket også de gode samarbeidet kommunen og 

idrettsrådet hadde. 

 

 

14. Avslutning 

 

Nyvalgt leder takket for tilliten og overrakte blomster til Monica Kruse Johansen og Bredo 

Myhre, som gikk ut av styret. En blomsterhilsen ble også overrakt Gro Lisbeth Ryland for 

jobber hun gjør med idrettsrådets nettside og FB-side. 

 

**************** 

Halden 15.mars 2017 

        ……………………………… 

        Elisabeth S. Eriksen (referent)  

 

 

.................................................    .......................................... 

Knut Nilsen       Iliana Ilieva 

 

 

 

(Se underskrift på neste side) 



 


