
Referat fra årsmøte DMMHI  

14-01-2014 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.  

• Ok. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

•  Ok. 

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

• Daniel Knutsen valgt dirigent 
• Cesilie Sundgot valgt referent 
• Kent- Roger Aarberg og Tone Tellevik valgt til å skrive under protokollen 

Sak 4: Årsmelding: Godkjent 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand: Godkjent 

Sak 6: Behandle forslag og saker. 

 SAK 1: 

• Fikk kritikk for at andre må betale 2000 kr. Men NTNU har det samme, men kan evt. 
Innføre sambuer av student/ansatte og barn av ansatte/student får student/ansatt pris.  

• Stemme over 2 forslag:  
1)  Eks-student DMMH / familie (Sambuer/barn/ektefelle) skal betale samme pris 

som ansatte for å være med på idrettslaget, altså 200 kroner pr år. 
2)  ”Andre” skal betale 1000 kr. 

• Forslag 1: Flertallet for, forslaget vedtatt 
• Forslag 2: Flertallet for, forslaget vedtatt 

Sak 7: Fastsette medlemskontigentet:  

• Fotball som skulle være 300, ble 800 pga. DMMH fikk se budsjettet at 
fotballbudsjetter var veldig høy, derfor måtte vi øke prisen på fotball. Samtidig blir 
produktet veldig bra. Er forstsatt mye lavere enn hva du eller måtte betale for en 
fotballsesong 

• Se sak 6 for endringer gjort i medlemsavgiften. I tillegg til medlemsavgiften vil det 
tilkomme treningsavgift på 400,- for alle idretter (bortsett fra dans (300) og fotball 
herrer (800,-) 

 

 

 

 

 



 

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 

	 1.	kvartal	
2.	

kvartal	 3.	kvartal	 4.	kvartal	 2014	

INNTEKTER:	 		 		 		 		 		

Tilskudd	DMMH	
	

20	000		
	

-				
	

10	000		 		
	

30	000		

Medlemsavgift	
	

10	000		 		
	

5	000		 		
	

15	000		

FOTBALL	MENN	
	

14	400		
	

-				 	800		 	-				
	

15	200		

FUTSAL	MENN	 		 		 		 	4	000		
	

4	000		

FOTBALL	DAME	 	4	000		 		 		 		
	

4	000		

INNEBANDY	D	 		 		
	

3	200		 		
	

3	200		

DMMHI	DANS	 	6	000		 		 		 		
	

6	000		

HÅNDBALL	DAME	 	4	000		 		 		 		 		

VOLLEYBALL	 		 		
	

4	800		 		 		

SUM	INNTEKTER	
	

58	400		
	

-				
	

23	800		
	

4	000		
	

77	400		

KOSTNADER:	 		 		 		 		 		

Medlemskontigent	 	2	700		 		 		 		
	

2	700		

FOTBALL	MENN	
	

34	607		 		 		 		
	

34	607		

FUTSAL	MENN	 		 		 		 	5	500		
	

5	500		

FOTBALL	DAME	 	9	991		 		 		 		
	

9	991		

INNEBANDY	D	 		 		
	

10	894		 		
	

10	894		

DMMHI	DANS	 	1	620		 		 		 		
	

1	620		

HÅNDBALL	DAME	 	9	000		 		 		 		 		



VOLLEYBALL	 		 		
	

6	700		 		 		

SUM	KOSTNADER	
	

57	918		
	

-				
	

17	594		
	

5	500		
	

65	312		

RESULTAT	 	482		
	

-				
	

6	206		
	-

1	500		
	

5	188		

 

Budsjettet blir vedtatt slik det foreligger.  

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 Styret blir vedtatt å skal bestå av følgende: 
 - Styrer 
 - Nestleder (ansvarlig for økonomi) 
 - 3 styremedlemmer som har ansvar for sine undergrupper.  
 - 2 Vara 
 - 2 revisorer 
 I tillegg skal det velges valgkomite med 1 leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant  
 

Sak 10: VALG: 

• Styreleder:       Daniel Knutsen 
• Nestleder (med hovedansvar for økonomi):   Siv Leinum 
• Styremedlem med ansvar for fotball:    Dag Roar Johnsen  
• Styremedlem med ansvar for innebandy og handball:  Cesilie Sundgot 
• Styremedlem med ansvar for dans/volley:    Magnus Lidal 
• Vara 1:        Espen Grøtterud 
• Vara 2:        Anders Johnsgård 
• Revisor:        Tonje Knarbak 
• Revisor:       Helga Sætre 

 

Valgkomiteen 

• Leder:        Marion Smidesang 
• Medlem:       Thea Skauge 

 

MØTET ER HEVET! 

 

Underskrift: 

 

Kent Roger Aarberg      Tone Tellevik 


