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Sakspapirer - Årsmøte 
Melbo Turnforening 

27. april 2021, kl 20:00 
 
Sted: Aulaen ved Melbu Skole, inngang på oversiden mot øst.  
 
Tiltak mot Covid-19 
Basert på tidligere oppmøte på årsmøtene velger vi å gjennomføre årsmøtet fysisk. Grensen 
er satt til 100 mennesker hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Dette løser 
vi med faste plasser i Aulaen. Vi stiller med ekstra håndsprit og ber de oppmøtte berøre 
minst mulig. I henhold til myndighetenes smittevernsveileder for idretten gjelder følgende 
prinsipper for møtet: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 
2. God hånd- og hostehygiene  
3. Hold minst én meters avstand og reduser kontakt mellom personer.  

 
 
Agenda 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta valg.  
 
 
Mvh 
Styret i Melbo Turnforening 
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Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigede 
Innstilling til vedtak 
Godkjent.  

 
 
Sak 2 – Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Innstilling til vedtak 
Årsmøtet godkjenner innkallingen og saklisten. Forretningsorden styres av dirigent og 
håndsopprekning. Dirigent har myndighet til å sette strek for diskusjon. Avstemning 
avholdes i henhold til foreningens lov.  

 
 
Sak 3 - Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

Innstilling til å vedta 
Årsmøtet velger 
Dirigent:  
Referent:  
Medlemmer til å underskrive protokoll:  

 
 
Sak 4 – Styrets årsmelding 
Innledning 
Året 2020 ble et annerledes år på grunn av Covid 19. Dette har preget aktiviteten til klubben 
i stor grad. All aktivitet ble fra 12. mars avlyst på ubestemt tid. Alle arrangementer som 
turnsportens dag, 17. mai, juleavslutning, sommer-Melbu, konkurranser og turnstevner ble 
avlyst dette året. Vi fikk starte opp med trening fra september måned og gjennomført 
trening for barn begrenset kun til skolealder på grunn av smittevernsrestriksjoner. Høstens 
treninger ble gjennomført nesten uten avbrudd.  
 
Foreningens ledelse og arbeidsgrupper har i perioden bestått av 
 

Leder: Mats Celius Oshaug 
Nestleder Hilde Rynesli 
Styremeldem Cecilie Røgeberg 
Styremedlem May-Kristin Rørtveit 
Styremedlem: Connie Edvardsen 
Styremedlem: Trine Bratland Rønning 
Varamedlem: Elisabeth O. Korneliussen 
Ungdomsrep.: Frida Rønning 
Ungdomsrep. vara: Lotte Kristiansen 
  
Økonomikomité: Roy Kristiansen 
  Joakim Forøysund 
  Sunniva Walle 
  Siri Brun 
  Karoline Frantzen 
  May Bente Oshaug 
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Revisor: Trude Grønbech   
Materialforvalter: Asle Oshaug 
  

 
Valgkomité 

  Lisa Jakobsen 
  Dina Magnussen 
  Bjørn Rask 
 
  Prosjektgruppe Turnhall 
  Mats Celius Oshaug 
  Asle Oshaug 
  Odd Oshaug  
  Anders Jørgensen 
  Edvard Kristiansen Bjørk 
 
Det har i perioden blitt avhold 6 styremøter og mye kommunikasjon på web.  
 
 
 

Tropper, trenere og medlemmer 
 

Treningstilbud vår 2020 – til midten av mars 
 
Paraturn - May Bente Oshaug og Betty Ann Kristiansen 

Foreldre og Barn (Født 2017/2016) - Sunniva Walle 

Lekepartiet (Født 2015/2014) -Lisa Rønning, Vilde Rødli, Frida Rønning, Lotte Kristiansen 

Apparatturn gutter (1.-4. klasse) - Odd Oshaug, Julianne Adolfsen, 

Apparatturn jenter (1-2 og 3-4 klass) - Mats C. Oshaug, Malin C. Oshaug, Amalie C. Rørtveit, 

Lotte Kristiansen 

SALTO (3.-4. klasse og 5. klasse og eldre) - Asle Oshaug, Julianne Kjærvik 

Show og oppvisning (1.-4. klasse) - Anette Andreassen og Elina Klaussen 

Trampett og Tumbling (6. klasse og eldre) - Mats Celius Oshaug 

Voksenturn - Malin Celius Oshaug og Mats Celius Oshaug 

Apparatturn Gutter og Jenter - Amalie Celius Rørtveit, Mats Celius Oshaug, Malin Celius 

Oshaug, Odd Oshaug 

 
Treningstilbud høst 2020  
SALTO 1.-3. klasse – Asle Oshaug og Edvard Bjørk 

SALTO 4. klasse og eldre – Asle Oshaug og Edvard Bjørk 
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Show og Oppvisning 1. klasse – Julianne Adolfsen og Iselin Hermansen 

Paraturn – May Bente Oshaug Betty Ann Kristiansen 

Show og Oppsvisning 2.-4. klasse – Cecilie Røgeberg og Signy Andreassen 

3. klasse apparatturn – Frida Rønning og Lotte Kristiansen 

Konkurranse jenter – Amalie Rørtveit, Mats Oshaug og Odd Oshaug 

Konkurranse gutter – Odd Oshaug 

 
Selv om Covid-19 slo inn i mars hadde foreningen ingen utmeldinger av foreningen og vi har 
derfor registrert 231 medlemmer fordelt på barn, ungdom og voksne. Idrettsregistreringen 
blir registrert innen 31. april 2021.  

 

Foreningen har utover vanlig trening hatt følgende aktiviteter 

• Maskerade  

• Turnskole 2.-4. mars 

Styret takker for alle som har deltatt på treninger og alle frivillige som har stilt opp i komité 
arbeid og annet frivillig arbeid. Vi ser frem til neste sesong.  

 

Prosjekt Melbu Turnhall 
Prosjektgruppa har meldt om fremdrift i arbeidet og det arbeides svært aktivt med å sikre 
midler til prosjektet. Søknad er levert og behandlet for første gang i kommunestyret, og 
prosjektgruppa vil følge denne søknaden opp videre. Det er også gjort større og mindre tiltak 
opp mot lokalbefolkningen, samt mot mindre, mellomstore og de største bedriftene i 
regionen og nasjonalt. Det er fortsatt et stort arbeid som gjenstår, men motivasjonen frem 
mot en turnhall er STOR!  

          27. april 2021 

 

___________________ 
Styreleder 

Mats Celius Oshaug 

 

___________________ 
Nestleder 

Hilde Kristin Rynesli 

 

___________________ 
Styremedlem 

 

Innstilling til vedtak 
Årsmøtet godkjenner årsberetningen  
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Sak 5 – Behandle idrettslagets årsregnskap i revidert stand 
Resultatregnskapet for 2020 viser driftsinntekter på kr _,- og driftsutgifter på kr _,-. Dette gir 
et årsresultat på positive kr _. Med finans blir det ordinære resultatet kr _,-.  
 
Foreningen har en positiv egenkapital på kr _,- kr ved årsslutt 2020.  
 

Innstilling til vedtak 
Årsmøtet godkjenner fremlagt årsregnskap 

 
 
Sak 6 Godkjenning av oppdatert Lov for Melbo Turnforening 
 
 
Sak 7 Fastsette medlemskontingent 
Gjelende medlemskontigent vedtatt i 2019 er: 
Enkeltmedlemskap  kr 100,- 
*Familiemedlemskap kr 200,-  
 
*Gjelder for alle personer i samme husstand eller begge foreldre samt søsken.  
 

Innstilling til vedtak 
Medlemsavgiften videreføres.  

Sak 8 Vedta Idrettslaget budsjett 
 

Innstilling til vedtak 
Årsmøtet vedtar å benytte regnskapet for 2020 som budsjett for 2021.  

 

Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Det har ved flere årsmøtet blitt gjort bestilling til styret om utarbeidelse om en 
organisasjonsplan. Styret har i denne perioden ikke utarbeidet denne planen men vil 
oppfordre til at det blir tatt tak i dette av det neste styret.  

Innstilling til vedtak 
Årsmøtet vedtar at styret skal utarbeide en organisasjonsplan for foreningen til neste 
årsmøte.  
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Sak 10 – Foreta valg 

Valgkomitéen har følgende innstilling til valg 

 

 

 


