
 

 

Protokoll fra HIL tennis ordinære årsmøte 28.2.2023 

Sted: HIL huset på Børstad 

Arve Sjølstad ønsket på vegne av styret velkommen til HIL tennis årsmøte for 2023. Han 

takket alle medlemmer og gjester for fremmøte.  

 

Godkjenning av stemmeberettigede 

Opptelling av medlemmene viste at det var 16 stemmeberettigede til stede.  

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Både innkalling og saksliste ble sendt ut i god tid til alle medlemmer via Spond. Godkjent.  

 

Velge dirigent, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen  

Erik Haugerud ble valgt til dirigent, Arve Sjølstad ble valgt til sekretær, og Per Mengshoel og 

Stian Hoholm ble valgt til å underskrive protokollen.  

 

Behandle årsmelding 2022 
Mari Opedal gikk gjennom styrets årsberetning for 2022. Det har vært et veldig spesielt år 
med mange utfordringer knyttet til at nyvalgt leder og de fleste i styret trakk seg. Lyspunktet 
har vært en sportslig opptur for våre juniorer som har deltatt i mange mesterskap og vært på 
farten mange steder i landet. Det var ellers ingen merknader. Enstemmig godkjent.  
 
Behandle regnskap 2022  
Kasserer Erik Sekkelsten gikk gjennom de endelige revisorgodkjente tallene for årsregnskapet 
2022 som viser et overskudd på kr 43 711 kroner. Inntektene er noe lavere enn for 2021, men 
i 2021 fikk vi en ekstraordinær kompensasjon fra Hamar Kommune på over 80 000 kroner. 
140 450 av inntektene i 2022 gjelder kurs og treningsavgifter for høsten. Det er ikke sendt ut 
betalingsforespørsler for dette beløpet per 16.2.23.  Det nye styret har mye fokus på ny 
ansvarsfordeling, som bl.a. skal sikre rutiner for at vi ikke har etterslep på betalinger av kurs 
og treningsavgifter fremover. 
 
Utvikling på timeutleie i Ankerskogen og Abonnement er positivt. Kursinntektene derimot er 
lave og ikke lønnsomme. Vi har hatt liten kapasitet på trenersiden fram til 1.11 og kursene 
som har vært prioritert er kurs for juniorene våre. Disse kursene er som ved tidligere år 
subsidiert av klubben.  
 
Vi har en økning i kostnadene sammenlignet med tidligere år. Hovedårsaken er husleie til AIAS 
og økte strømkostnader. Likviditeten til HIL tennis er fortsatt god. Regnskapet for 2022 anses 
som komplett og rapporterte tall er gjennomgått med revisor.  
 

Det kom ingen merknader til årsregnskapet. Erik har gjort en solid jobb som kasserer og ikke 

minst med årsregnskapet. Det fremlagte årsregnskapet ble enstemmig godkjent.  

 



 

Budsjett for 2023  

Gard Utkilen gikk gjennom budsjettet for 2023 og sammenlignet tallene med årsregnskap 

2022. Det nye budsjettet for 2023 viser et lite overskudd på 10 000 kroner. Det fremlagte 

budsjett ble enstemmig godkjent.  

 

Behandle innkomne forslag  

Det var kommet inn et forslag til årsmøtet. Forslaget fra Arve Sjølstad gikk i korte trekk på å 

gi det nye styret fullmakt til å gi en påskjønnelse for innsats til frivillige i HIL tennis som 

fortjener det. Årsmøtet var også enig i at dette rapporteres i neste årsberetning. Erik 

Sekkelsten ba om at styret viser måtehold siden det blir et tøft år med hensyn til økonomi. 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

Valg 

Valgkomiteen ved Pål Gjersvik la frem valgkomiteens forslag til styre for HIL tennis.  

Leder:  

Gard Utkilen, valgt ved akklamasjon.  

 

Styremedlemmer 

Disse ble valgt ved akklamasjon:  

• Benedikte Libæk 

• Per Mengshoel 

• Renè Gregor 

• Mari Opedal 

• Andreea Bjerkestrand 

• Arve Sjølstad 

• Christine Olsen 

• Espen Bagn 

 

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomité: 

• HIL Hovedlags kontrollkomité – til orientering 

 

Valg av revisor  

• HIL Hovedlags revisor – til orientering 

 

 

Hamar 28.2. 2023 

 

 

_________________________    __________________________ 

Per Mengshoel        Stian Hoholm 


