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Årsmøteprotokoll for 2021 Trollheimen ride- og kjørelag  
 

Dato: Torsdag 28. januar 2021  

Tid: 19.10 – 20.30 

Sted: Digitalt møte via Teams 

Antall medlemmer til stede: 17 stk.  Antall stemmeberettigede: 17 stk.  

 

1. Åpning. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Gro Løfaldli ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen og 

sakliste.  

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

Gro Løfaldli ble valgt til møteleder. Liv Røkkum Grimsmo ble valgt til referent og Malin 

Ulvestad og Åse Berit Løseth ble valgt til å skrive under på protokollen. 

 

3. Årsmelding 

Årsmeldingen ble presentert av Gro Løfaldli. Det kom innspill til innholdet som ble tatt til 

følge. Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen etter retting. 

 

4. Innkomne forslag og saker 

Det var ingen innkomne saker  

 

5. Aktivitetsplan 2021 

Aktivitetsplan, både på kort og langs sikt ble presentert av Gro Løfaldli. Årsmøtet fikk 

anledning til å komme med innspill og spørsmål. Det kom innspill til innholdet som ble 

tatt til følge. Alle aktiviteter blir lagt på hjemmesiden i forkant av arrangementet. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente aktivitetsplan for 2021 etter retting.   

 

6. Klubbens organisasjon – organisasjonsplan 

Styret har revidert organisasjonsplanen. Gro Løfaldli gikk gjennom planen. 

Organisasjonsplanen inneholder oversikt over hva klubben driver med, hvilke oppgaver 

som ligger til styret, virkemidler, holdninger, utdanning m.v. og ligger tilgjengelig for 

medlemmene og andre interesserte på vår hjemmeside. Årsmøtet fikk anledning til å 

komme med innspill og spørsmål. Styret legger inn hva som skal gjøres om noen skader 

seg under aktivitet ved klubbens anlegg eller under klubbens arrangementer som det kom 

innspill om i fjor.  

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan. 

 

7. Kontingent og priser for anleggs- og stall-leie 2022 

Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingenten for 2022 slik:  

Ungdom under 25 år    kr 350,- 

  Medlem over 25 år   kr 400,- 

  Familie     kr 550,- 

Inkludert i familie regnes alle hjemmeboende barn og studenter som ennå ikke har flyttet 

hjemmefra på fast basis.  
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Vedtak: Årsmøtet fastsatte anleggsleie for 2022 slik: 

Enkeltbesøk medlem    kr    100,- 

Enkeltbesøk ikke-medlem   kr    150,- 

  Årskort medlem    kr 1 500,- 

  Årskort familie    kr 2 000,- 

Månedskort, medlem kr    500,- (gjelder også medl. 

Halsa hestesportklubb) 

  Månedskort, ikke-medlem   kr    700,- 

   

 

Det vil bli presisert på våre nettsider m.v. at årskort følger kalenderåret. 

 

Vedtak: Årsmøtet fastsatte stall-leie for 2022 slik: 

   

Kr 100,- pr døgn for medlemmer. 

  Kr 200,- pr døgn for ikke-medlemmer. 

 

Inkludert i familie regnes alle hjemmeboende barn og studenter som ennå ikke har flyttet 

hjemmefra på fast basis. 

 

8. Vederlag til styret 

Det ble lagt fram forslag om å videreføre vederlag til leder, sekretær og kasserer med kr. 

2 500,- pr år. Det var ingen motforslag. Vedtak: Årsmøtet vedtok at vederlag til styret 

videreføres uendret. 

 

9. Regnskap 

Revidert regnskap for klubb og ridehall for 2020 ble gjennomgått av Solvår Halset. 

Årsmøtet fikk anledning til å komme med innspill og spørsmål.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapene for klubb og ridehall. 

 

10. Budsjett  

Budsjett for klubb og ridehall for 2021 ble gjennomgått av Gro Løfaldli. Årsmøtet fikk 

anledning til å komme med innspill og spørsmål.  

Vedtak. Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett for klubb og ridehall.  

 

11. Valg 

Valgkomiteen la fram sitt forslag til 2 nye styremedlemmer, vara til styret, 

ungdomsrepresentant, revisorer med vara. Årsmøtet fikk komme med innspill og 

spørsmål.  
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Vedtak: Årsmøtet velger følgende personer til verv: 

 

▪ Leder for 1 år 

Gro Løfaldli  

▪ Styremedlemmer og en ungdomsrepresentant for 2 år, varamedlemmer for 1 år 

Nina Kolltveit Sæter, styremedlem 

Silje Mari Husby, styremedlem 

Hilde Sæther, vara til styret  

Linn Sæthervik, ungdomsrepresentant 

▪ 2 revisorer med vara for 1 år 

Råg Schei, revisor  

Mette Anita Liabø, revisor 

Hege Sæther Moen, vara revisor 

▪ Valgkomite 

Laila Ulvestad, 1 år - leder 

Kristin Livik Andreassen, 2 år 

Elin Sandvik, 3 år 

▪ Representanter til ting og møter. Årsmøtet overlater til styret å velge 

representanter. 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Liv Røkkum Grimsmo    Malin Ulvestad   

 

 

___________________________ 

Åse Berit Løseth     


