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Veme, 13.09.2020 

Innkalling til årsmøte i Veme Sportsklubb 2020   
  

Styret innkaller herved til skriftlig årsmøte i Veme Sportsklubb 21.10.2020.   

  

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå 

anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.    

  

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/  

  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.10.2020 til 

s.karlsrud70@gmail.com eller via post til Steffen Nøkleby-Karlsrud Holmenliveien 23, 3534 Sokna. Det 

ønskes at vedlagte mal brukes.  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig 

for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Veme Sportsklubbs hjemmeside 

www.vemesportsklubb.no eller på facebooksiden vår.  

  

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over 

de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette 

kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.   

  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 

15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.   

  

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Veme 
sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Veme sportsklubb/ Steffen Nøkleby- 
Karlsrud kontaktes på 48121053 eller s.karlsrud70@gmail.com.   
  

Velkommen til årsmøte!    

Med vennlig hilsen   

Styret      

   

Forslag til: Årsmøte i Veme Sportsklubb 2020   

Fra: [ditt navn]   

Tittel på forslag: [skriv inn tittel]   
   

Forslag:   

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal 

fremgå i begrunnelsen under.]    

  

Begrunnelse:   

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]    

   

[Sted og dato]    

   

_______________   

[signatur]   

[Navn]   

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/
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                                                                                                                                  Vedlegg 01.  

  

Til medlemmer i Veme Sportsklubb     13.10.2020 Veme  

  

Saksliste og dokumenter for årsmøtet.  

Det vises til innkalling til skriftlig årsmøtet av 18.09. 2020 (Facebook og VSKs hjemmeside) 

Dato og tidspunkt:21.10.2020 .   

  

Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

Innstilling: Styret kontrollerer at de som sender inn stemmer er stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.  

Innstilling: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.  

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

Innstilling: Jeanette Nymoen som dirigent, Steffen Nøkleby- Karlsrud som referent.  

4. Behandle idrettslagets årsberetning.  

Innstilling: Årsberetningen godkjennes.  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

Innstilling: Idrettslagets regnskap godkjennes  

6. Behandle forslag og saker.  

Ingen saker til behandling  

7. Fastsette medlemskontigent.  

Innstilling: 100 kr. for barn og 100 kr. for voksen.  

8. Behandle idrettslagets handlingsplan.  

Innstilling: Idrettslagets handlingsplan godkjennes.  

9. Vedta idrettslagets budsjett.  

Innstilling: budsjettet godkjennes.  

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

Innstilling: Organisasjonsplan godkjennes.  



11. Foreta følgende valg:  

a) Nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.  

b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. Pkt. 9.  

c) 2 medlemmer+ vara til kontrollkomite. (Revisorer)  

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett.  

e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
 

 

 

 

 

  

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

 
- Forslag til forretningsorden. (Vedlegg 1.)  

- Årsberetning. (Vedlegg 2.)  

- Regnskap med revisors beretning og budsjett for 2020. (Vedlegg 3.)  

- Forslag til ny handlingsplan. (Vedlegg 4.)  

- Forslag til budsjett. (Vedlegg 3.)  

- Forslag til ny organisasjonsplan. (Vedlegg 5.)  

- Valgkomiteens innstillinger. (Vedlegg 6.)  

- Styrets innstilling til neste års valgkomite. (Vedlegg 6.)  

  

Innstilling: Valgkomiteen og styrets innstillinger godkjennes  

  

Med vennlig hilsen styret.  

  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Vedlegg 1.  

  

  

FORRETNINGSORDEN VSK  

  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.  

  

4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:5 min. første gang og 3 min. andre 

gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de 

inntegnede talere.  

  

5. Representanter som forlanger ordet til foretningsorden har 1 min. Taletid.  

  

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.   

  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

  

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2.  

  

 
                                                                       

Årsberetning 

Veme Sportsklubb 

2019 

 

Styrets sammensetning  
Leder:     Marte Braata  

Nestleder:     Jeanette Nymoen  

Sekretær:    Steffen Nøkleby- Karlsrud  

Kasserer:    Jørgen Fagerås  

Styremedlemmer:   Anders Oppen  

Jon Christian Heggen  

      Janne Senneseth  

Varamedlem:    John Bærø  

Valgkomite:    Vidar Engebretsen  

Nina Senneseth  

Helge Heger- Dalen  

      Randi Nøkleby- Karlsrud  

Revisorer/:    Gro Merethe Hansen  

Kontrollkomite   Trine Zahl  

  

  



Styrets arbeid  

Styremøter  

Det er i 2019 avholdt 4 styremøter i tillegg mange arbeidsmøter vedr. oppussing av 

klubbhuset.  

  

Aktivitet  
- Skiløyper: Igletjernrunden og området Heggen/Semmentjern er kjørt med scooter 

gjennom hele vintersesongen så lenge det var snøforhold.  

- Skidag ble avholdt i mars 2019.  Voksen sprint ble også gjennomført.   

- Stand på Felleskjøpet i forbindelse med vårsleppet.  

- Vemedagen ble arrangert på stadion lørdag 15.06. Stands og aktiviteter, bra besøkt 

dag.  

- Deltakelse med ett lag i Ringeriksmaraton.  

- Innebandy på Heggen barnehage en kveld i uken, hovedsakelig ungdom og voksne 

deltakere.  

- Dansetrening er avholdt på Heggen Barnehage ukentlig, to ganger pr. uke.  

- Julegrantenning ved klubbhuset, med etterfølgende kino.  

- 28 utleier av klubbhuset.  

- Fotballbanen er holdt i orden for uorganisert aktivitet.  

- Naturdag for de minste ble arrangert på Gunnhildåsen.  

- Klesbyttedag vår og høst.  

  

  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

Veme Sportsklubb har som mål å tilby unge som gamle i bygda et sted og en mulighet til å 

bedrive idrett og mosjon.  Styret mener vi har oppnådd målsetting i 2019 ut ifra rådende 

forhold.  

  

Anlegg og utstyr  

  

I januar 2019 startet oppussingen av 1 etasje på klubbhuset. Følgende ble gjort.  

Storsal:  

Nytt etterisolert tak med ny belysning og skjult opplegg til projektor og lydanlegg. 

Nytt elektrisk opplegg.  

Nytt gulv.  

Nye lister i hele salen.  

Alle overflater malt opp igjen på nytt.  



Ny dør ble montert.  

  

Toaletter:  

Nye gulv, vegger og tak.  

Varmekabler i gulv samt nytt elektrisk opplegg.  

Ny belysning, toaletter, vasker og annet løst utstyr.  

Nye dører og lister.  

  

Gang:  

Nytt gulv og lister.  

Malt vegger og tak.  

Ny belysning.  

Åpning inn til sal utvidet.  

  

Kjøkken:  

Nytt gulv og lister.  

 

 
  

Medlemstall 2019  
  

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

eldre  

Totalt  

Kvinner       4       8         11     7     62     92  

Menn       7        10        6      8     68     98  

Totalt      11       18        17      15     130    190  

  

Medlemsutvikling  

  2015  2016  2017  2018  2019  

Kvinner  105  105  79  75  92  

Menn  118  118  97  92  98  

Totalt  223  223  176  167  190  

  

  



Årsregnskap   

Det vises til vedlagt årsregnskap for 2019.  

Inntekter  kr. 436535,54 Utgifter     

kr.342714,83   

Regnskapet viser at idrettslaget i 2019 hadde et overskudd på kr. 93820,71 Saldo 

pr.31.12.2019 var:  

Hønefoss sparebank 251927,21 kr.  

Sparebank 1 Ringerike Hadeland 26080,50  

Kasse 28172,00 kr   

 

 

 

Vedlegg 3 (regnskap) i eget dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Veme Sportsklubb                  

  

                    

 

 Øst-Veme, 20. mars 2020  

 

REVISJONSBERETNING FOR 2019  

  

  

Veme Sportsklubbs regnskap for 2019 er ivaretatt og ført av kasserer Jørgen Fagerås.  

  

Revisorene har avstemt bankkontoer og sjekket summeringer som er gjort av kasserer. Alle 

bilag er kontrollert mot kontoutskrift. I tillegg er det tatt stikkprøver av flere underlag for 

bilagene. Det bemerkes at det er betalt dobbelt en faktura til Byggmakker på kr. 29.237, -

, som vil tilbakebetales i 2020. I tillegg er det betalt dobbelt en faktura til Optime på kr. 

5.423,70, og dette firmaet er oppløst. Hvis det er umulig å få disse pengene tilbake, må 

det det føres som et tap i 2020. DJ-booking har fått utbetalt et purregebyr to ganger, kr 

220,-. Man bør be om tilbakebetaling av beløpet.  

  

Kassebeholdning pr. 31.12.2019 var på kr. 28.172,-, talt opp og kontrollert av kasserer, 

styreleder og J. Senneseth. Revisorene bemerker at dette muligens er et høyt 

kontantbeløp å oppbevare, men det meste er satt i bank i januar 2020. Kontanter må også 

framgå som en egen post i regnskapet.   

  

Utover dette har vi ingen bemerkninger.  

  

Regnskapet er revidert og funnet i orden, og revisorene mener at det viser et riktig bilde 

av Veme Sportsklubbs økonomi, med unntak at de tre dobbeltbetalte beløpene.   

  

Klubbens regnskap viser et overskudd på kr 93.820,71. Med korreksjon vil det reelle 

overskuddet være på kr 128.701,41. Revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes, og 

at tilbakebetalinger følges opp.  

  

  

  

  

  

  

 __________________      ______________________  

 Sign            Sign  

 Gro Merete Hansen       Trine Birgitte Zahl  

 Revisor           Revisor    

  
 

https://www.facebook.com/765949643511004/photos/1226646310774666/


                                                                                                                          Vedlegg 4.  

     

  
 

 

 

Årsmøtet Veme Sportsklubb (VSK) har følgende Handlingsplan 

for perioden 2020-2021.  
  

 

Visjon   
Idrettsglede for alle.   

 

 

VSK bygger på organisasjonsverdiene  
  

• Frivillighet  

• Demokrati+  

• Lojalitet  

• Likeverd  
  

Målsettinger  
  

• VSK skal være et idrettslag med fokus på «lek»  

• VSK skal drive aktivitet blant barn og unge  

• VSK skal stimulere til økt aktivitet blant den eldre generasjon  

• VSK skal være basert på dugnadsinnsats   

• VSK skal ha en sunn økonomi  

• VSK skal ha sin tilhørighet i bygda med egne, godt vedlikeholdte anlegg   

• VSK skal arbeide for rekruttering av ledere og trenere   
  

  

 

 

 



Handlingsplan for 2020- 2021.  
  

A. Anlegg:  
  

 Oppgradere klubbhus inne og ute. Drenere takvann.   

 Opparbeide lekeplass mellom klubbhus og fotballbane.  

 Vedlikeholde fotballbane med område rundt.        

 Vedlikehold av lysløype.    

 Ta en befaring på hoppanlegget i Fonkalsrud, og legge en videre plan for hva vi 

ønsker å bruke anlegget til de neste årene.  

 Rydde og oppgradere sandvolleyballbanen 2020.  

 Lage skøytebane på parkeringsplassen bak fotballbanen. (Lysstolper, planere, vant og 

gapahuk.)  

   

 

 

  

B. Kompetanse:  

  

 Kurs for de som ønsker å bli trenere/aktivitetsledere.     

 Delta på adm. kurs i kretsen.   

                       

 

 

     

C. Idrettslig aktivitet  

  

Sykkel             

 Sykkelturer.                  

    

Ski    

 Lokale renn (Barneskirenn).              

 Hopp- og akedag (Fonkalsrud.)  

  

Trim               
 2 Guidede turer i løpet av 2020. vår/høst, tematurer?  

 Innebandy på Heggen barnehage.    

 Sandvolleyballturnering sommeren 2020?   

 Swingkurs på klubbhuset.     

 Dansetrening.  

 Stille lag i Ringeriksmaraton.               

  



Allaktivitet    
         

 Mat/ jakt kveld(er) på klubbhuset.  

 Naturdag for de yngste.  

 Vemedagen.  

 Julegrantenning.   

 Kino.  

 Klesbyttedager.  

  

     

Andre sportslige aktiviteter  

 Nye/endrede sportslige aktiviteter vurderes frem til årsmøte 2021.         

                         

 

 

 

E. Økonomi  

  

 Aktiv økonomigruppe for å styrke økonomien  
 Søknader. (Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank 1, Gjensidigestiftelsen, Ringerike 

kommune kulturmidler, LAM midler, Samordna rapportering. Momskompensasjon 

Utstyrsrefusjon NIF  

 Søknad om refundering av utgifter til skiløyper.             

Flere medlemmer- gjennomgang medlemsliste. Bruker klubbadmin til  

 medlemshåndtering                    

                       

 Styret VSK .  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 5.  
  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANISASJONSPLAN 

FOR  

VEME SPORTSKLUBB  

(VSK)  
  

                         2020 - 2021  

  
  
  
  
  
   
  
  
  

  
Innhold 

 

Organisasjonsplan for Veme Sportsklubb (VSK) 
 

 

1. Organisasjon Veme Sportsklubb (VSK) 

2. Arbeids - og rollefordeling 

 

 

 

 



ORGANISASJONSPLAN 
  
En organisasjonsplan og en arbeids- og rollefordeling skal redegjøre for de formelle 

kommandolinjene i VSK, og vil være to viktig element i arbeide med å fordele oppgaver 

og ansvar.  

 

 

  

Organisasjon Veme Sportsklubb (VSK)  

  

Styret(Nåværende)  
  
Leder:    Marte Braata  

Nestleder:   Jeanette Nymoen  

Sekretær:   Steffen Nøkleby- Karlsrud  

Kasserer:    Jørgen Fagerås  

Styremedlemmer:         Anders Oppen  
  John Christian Heggen  
  
  

Janne Senneseth  

Varamedlem:   

  
 

 

Valgkomiteen  
    

John Bærø  

Leder:    Vidar Engebretsen  

Medlem     Nina Støen Senneseth  

Medlem     Helge Heger- Dalen  

Varamedlem    Randi Nøkleby-Karlsrud  

 

 

Kontrollkomite  
  

    

Leder:     Gro Merethe Hansen  

Medlem     Trine Zahl  
  
  

 
 



Ansvar for barneidrett  
 

Styremedlem:     Jon Christian Heggen  
  
 

Utsending til Idrettsrådet  
  
Styreleder Marte Braata  
  
 

Sponsorgruppe  
  
Nestleder:   Jeanette Nymoen   

Styremedlem:  Janne Senneseth  
  
 

Opplæringsansvarlig  
  
Nestleder:   Jeanette Nymoen  
  

 

Politiatestansvarlig  

Nestleder:   Jeanette Nymoen  

Vara:    Vara styremedlem  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeids- og rollefordeling  
  

  

Leder i hovedstyret  

Har det formelle ansvar for den totale virksomhet i VSK.  

Leder VSK styremøter, og har dobbeltstemme i styret ved stemme likhet.  

Har hovedansvaret for at VSKs kostnader holdes innenfor vedtatte budsjettrammer.  

Er kontaktperson til VSKs sponsorer. Kasserer støtter.  

Påser at VSK drives i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover.  

  

Nestleder i styret  

Deltar på styremøtene i VSK, og leder disse i lederens fravær.  

Ivaretar VSKs interesser innad og utad i lederens fravær.  

Er opplæringsansvarlig.  

Er politiatestansvarlig.  

Følger opp strategiplanen til VSK.  

  

Sekretær   

Deltar på styremøtene i VSK.  

Sender ut innkalling til møter i styret og til årsmøtet i VSK.  

Skriver og sender ut referat fra møter i styret.  

Lager nødvendige saksframstillinger til styremøtene etter framlegg fra lederen.  

Sørger for at alle nødvendige sakspapirer foreligger til møter i styret.  

Har ansvar for utforming og formidling av annonser etter vedtak i styret.  

  

  

Kasserer 

Deltar på styremøtene i VSK. 

Fører regnskapet for styret i henhold til NIF's "instruks for kasserere og regnskapsførere". 

Betaler regninger, avstemmer kasse- og bankkonti og rapporterer månedlig til styret.  

Holder medlemslistene i VSK oppdatert til enhver tid, og krever inn kontingent på vegne av 

VSK.  

Støtter styreleder i sponsorvirksomheten.  



Styremedlem med ansvar for barneidrett  

Sørger for at barneidretten drives i samsvar med gjeldende retningslinjer.  

  

 
 

 

 

Styremedlem  

Deltar på styremøtene i VSK.  

Leder prosjektarbeid for styret som ikke naturlig ligger til andre verv.  

 

 

Varamedlem  

Deltar på styremøtene i VSK   med uttalerett og forslagsrett.  

Er vara politiattestansvarlig.  

 

 

Utsending til idrettsråd  

Arbeider for best mulig forhold for idretten i VSK ved å være kontaktledd mellom VSK 

og kommunale myndigheter, og mellom VSK og idrettskretsen.  

  

 

Endringer i organisasjonsplanen må vedtas av VSKs årsmøte. 
  

Veme 2020.  

  

Marthe Braata  

Styreleder   

Veme Sportsklubb (VSK)  
 

 

 

 



Vedlegg 6.  

  

Valgkomiteens/ styrets innstillinger til verv.  

  
a) Valgkomiteens innstilling til nestleder:     Jeanette Nymoen.  

b) Valgkomiteens innstilling til styremedlem/ kasserer:   Jørgen Fagerås.  

c) Valgkomiteens innstilling til styremedlem:    Anders Oppen.  

d) Valgkomiteens innstilling til styremedlem:    Janne Senneseth  

e) Valgkomiteens innstilling til vara styremedlem:    Trond Støen.  

f) Valgkomiteens innstilling til leder kontrollkomite(revisor):  Gro Merethe Hansen.  

g) Valgkomiteens innstilling til vara kontrollkomite   Randi Nøkleby-Karlsrud.  

  
  

Styrets innstilling til valgkomite.  

a) Leder:   Vidar Engebretsen.  

b) Medlem: Nina Senneseth Støen  

c) Vara:   Helge Heger Dalen  

  

  
 


