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Leder Per Nordlie ønsket alle velkomne og ga først ordet til Olai Gundersen 

 

Utdeling av Ærespriser 

 

Olai Gundersens ærespris tilfalt Hans Lie, TFL. Lie fikk mye skryt for arbeidet han har lagt 

ned som trener for skiungdommen og resultatene disse har fått. Han er også leder/trener for 

ungdomsteamet i Østfold. 

 

Annette Henning delte så ut Berg Sparebank Trenings- og Utviklingspris. Prisen er på  

kr 10.000 og skal deles mellom utøver og klubb med kr 5.000 på hver.  

 

Prisen tilfalt Marcus Syversen og Skigruppa i TFL. Marcus har en solid klubb i ryggen og har 

blitt kretsmester flere ganger de siste årene. Terje Jensen mottok prisen på vegne av klubb og 

utøver, da vedkommende ikke hadde anledning til å være tilstede. 

 

Per Nordlie overrakte blomster fra Idrettsrådet både til Hans Lie og Marcus Syversen. 

 

    ………………… 

 

Dagsorden 

 

Punktene 1. – 15. nedenfor refererer seg til dagsordenen slik den er presentert i 

årsmeldingen. 

 

1. Åpning 

 

Idrettsrådets leder, Per Nordlie, ønsket velkommen til årsmøtet.  

 

2. Presentasjon av gjester 

 

Gjest ved idrettsrådets årsmøte var: 

 

- Mette Nordhus – nestleder i ØIK 
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3. Godkjenning av  

 

a) innkalling 

b) dagsorden 

c) representanter 

 

Innkallingen var utsendt på e-post samt annonsert i HA. Alle dokumenter var lagt ut på 

nettsiden til Idrettsrådet i lovmessig tid før årsmøtet. 

  

Dagsorden ble deretter godkjent. 

 

Representanter. Til stede var 35 representanter, men 32 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 disse ble enstemmig godkjent. 

 

 

4. Godkjenning av forretningsorden 

 

Årsmøtets forretningsorden var gjengitt i årsmeldingen. Enstemmig godkjent. 

 

5. Valg av 

 

a) dirigent 

b) referent 

c) to til å underskrive protokollen  

 

Som dirigent ble foreslått Tron Grandal. Enstemmig valgt. 

 

Som referent ble foreslått Elisabeth Stenbock Eriksen. Enstemmig valgt. 

 

Til å underskrive protokollen ble Knut Nilsen, Berg IL og Terje Jensen, TFL foreslått. Begge 

ble enstemmig valgt. 

 

 

6. Gjennomgang av Årsrapporten 

 

Styrets årsrapport for 2012 ble gjennomgått av dirigenten.  

 

Leder i Halden Skiklubb, Ø.Holt mente at Olav Lundanes, som ble både verdensmester og 

europamester i 2012, burde vært nevnt i årsberetningen. Det har ikke tidligere vært vanlig å 

nevne spesielle utøvere, men det var enighet om å endre på dette. Alle utøvere i OL, 

verdensmestere og europamestere skal tas med. Klubbene må også påse at dette blir gjort. 

 

Selv om vi ikke lenger er med i utvalget som avgjør tildelingen av HAs ærespris, bør dette da 

også tas med. Den tilfalt Emilie Moberg, HCK, som var OL-deltaker i 2012. 

 

Holt kommenterte også avsnittet om Allbrukshall/svømmehall. Når det gjaldt alt.2 og bygging 

av et barnebasseng som skulle bekostet av Halden kommune, var det et politisk vedtak om 

ikke å gå for dette. 

 



Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  

 

 

7. Regnskap 

 

Øystein Johansen fra Økonor presenterte regnskapet. Idrettsrådet hadde et overskudd på 

 kr 143.855. 

 

Ø.Holt ønsket flere noter i regnskapet for å få spesifisert de forskjellige postene. 

 

Idrettsrådet fikk positiv tilbakemelding fra Hans Eriksen i HKH for å ha tatt tak i 

regnskapsdelen etter fjorårets årsmøte. 

 

Johansen leste også revisjonsrapporten. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

 

8. Godkjenning av lover for HIR 

 

Det foreligger et tidligere årsmøtevedtak om at hver klubb kan stille med 2 representanter. 

Dette fremkom også i innkallingen til årsmøtet.  Iht. gjeldende lov i NIF skal begge kjønn 

være representert ved mer enn en representant. 

 

Hvert idrettsråd bestemmer selv antall representanter fra hver klubb (i lovverket står det fra 2 

til 5 representanter).  En endring må evt. legges frem som forslag på neste årsmøte. 

 

Ø.Holt kom med følgende skriftlige forslag til § 13: 

 

Pkt.b) 3 representanter fra hvert idrettslag 

Pkt.c) 3 representanter fra bedriftsidretten 

 

Etter mye diskusjon falt forslaget med 8 stemmer. 

 

Årsmøtet kom deretter frem til følgende (skriftlig innlevert av Ø.Holt, Halden Skiklubb): 

 

§ 13. “Styret bes legge fram forslag til en skala for idrettslagenes representasjon på årsmøte til 

årsmøte 2014. Utkast til skala legges fram til drøfting på ledermøte før jul”. 

 

Lov for Halden Idrettsråd ble deretter godkjent.  

 

 

9. Innkomne forslag 

 

Det forelå et forslag fra Håndballklubben Halden og Halden Topphåndball:  

 

 



 
 

Morten Skaug redegjorde for forslaget. Man kan bygge en hall til 50-60 mill.kr. Det var et 

ønske om å nedsette en gruppe for å se om det er realiserbart. 

 

Ø.Holt ønsket å stryke 2. avsnitt i forslaget. Forslagsholderne trakk dette avsnittet, og 

forslaget ble deretter godkjent. 

 

 

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2013 

 

Årsmøtet vedtok å beholde medlemskontingenten for 2012 uforandret med kr.200,-. 

 

 

11. Arbeidsplaner for 2012 

 

Det ble henvist til side 12 i årsberetningen ang. arbeidsplaner for 2013. Nytt pkt. var 

Arbeidsutvalg hallprosjekt. 

 

Planene ble godkjent. 

 

12. Budsjettforslag for 2013 

 

Hilde Redi redegjorde for budsjettet. På bakgrunn av vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe 

hallprosjekt, ble nytt budsjett fremlagt. Det er budsjettert med kr 50.000 til dette prosjektet. 

 

Budsjettet ble godkjent. 

 

 

 



 

13. Valg 

 

Valgkomitéen hadde bestått av representanter fra AJFF, Gimle IF og Fredrikshalds 

Turnforening. Valgkomiteens leder Steinar Torp, AJFF leste komiteens forslag. 

 

Følgende ble valgt på årsmøtet: 

 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Per Nordlie Halden Atletklubb 2013-14 1 år Gjenvalg 

Nestleder Jan-Erik Herft Kvik HFK 2012-14 2 år Gjenstår 

Sekretær Elisabeth Stenbock 

Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2013-15 2 år Gjenvalg 

Kasserer Hilde Redi Tistedalen 

Friluftslag 

2012-14 2 år Gjenstår 

Styremedlem Jens Lindstrøm HTH 2013-15 2 år Ny 

Styremedlem Trude Barstad 

Thoresen 

Håndballklubben 

Halden 

2012-14 2 år Gjenstår 

Ungdomsrep. Stian Skagen Håndball 2013-14 1 år Ny 

Varamedlem Tron Grandal TTIF 2013-14 1 år Gjenvalg 

Varamedlem Nancy Ryland Halden Pistolklubb 2013.14 1 år  Gjenvalg 

 

Øvrige tillitsvalgte: 

 

 
Revisorer Arne Moe Kvik Halden 

Fotballklubb 

2013-14 1 år Gjenvalg 

Simen Mo Berg IL 2013-14 1 år Gjenvalg 
Vararevisorer Jens Andersen TTIF 2013-14 1 år Gjenvalg 

Trond Andersen Fredrikshalds 

Turnforening 

2013-14 1 år Gjenvalg 

Idrettsmerket Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2013-14 1 år Gjenvalg 
Saugbrugs 

Ærespris 

Oppnevnes av 

HIR-styre 

    

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR 

 

       

Valgkomité Leder: Halden 

Cyckleklub 

2013-14 1 år Ny 

Haldens Svømmeklub 2013-14 1 år Ny 

Halden Topphåndball 2013-14 1 år Ny 

 Vara:Ishockeyklubben 

Comet 

2013-14 1 år Ny 

 

 

14. Hilsninger 

 

Mette Nordhus fra ØIK redegjorde for kretsens sine arbeidsplaner. Hun la bl.a. vekt på 

lederutdanning for ungdom, mer aktivitet på anlegg og prosjektet “Flere freske folk”. 

 

Et idrettspolitisk seminar vil bli arrangert i Fredrikstad 7.mai. Dette er et seminar for alle. 

En samling for ungdomsledere er også på planen. 



 

 

15. Avslutning 

 

Gjenvalgt leder takket igjen for den tilliten årsmøtet viste ham og takket av Jon Ole Torp som 

ikke ønsket gjenvalg. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Halden 6.mars 2013     

        ……………………………… 

        Elisabeth S. Eriksen (referent) 

 

 

 

 

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

Terje Jensen       Knut R.Nilsen  


