
Jevnaker Bordtennisklubb - Årsmøteprotokoll 2021 - 21. januar 2022 

Tilstede: 

Espen, Bråthen, Raymond Boger, Terje Herting, Leif Harald Svendsbråten, Tony Herting, Jonas Jensen, 

Yngve Midtfjell, Thomas Møller, Lene Skogen og Håvard Sataøen. 

Saker: 

Sak 1 -  Godkjenning av stemmeberettigede:  10 medlemmer over 16 år med stemmerett. 

Sak 2 - Valg av møteleder: Thomas Møller ble enstemmig valgt. 

Sak 3 - Valg av medlemmer (2 stk.) til å signere protokollen 

Espen Bråthen og Jonas Jensen ble enstemmig valgt. 

Sak 4 - Gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2021 

Forslaget fra JBTKs kontrollkomité, bestående av Leif Thorbjørn Jensen og Lars Jensen, om å 

godkjenne årsberetningen og regnskapet ble enstemming vedtatt. 

Sak 5 - Behandling av innkommet forslag om sommertreningskonsept 

Forslaget fra Leif Thorbjørn Jensen ble ikke behandlet fordi klubbstyret i oktober 2021 allerede hadde 

vedtatt innholdet i forslaget. I forkant av årsmøtet ble forslagsstiller innvilget et overordnet ansvar 

for å utforme retningslinjer for hvordan styrets tillitspersoner (trenere, lagledere og andre 

ansvarshavende) kan disponere klubbens lokaler til trening for seg selv og inviterte gjennom 

sommerpausen i juni, juli og august 2022. Jensens foreslåtte retningslinjer ble vedtatt av styret 

onsdag 19. januar 2022 og kunngjort via klubbens offisielle informasjonskanal på internett dagen 

etter - dagen før årsmøtet. 

Sak 6 - Fastsettelse av medlemskontingenter for 2022/23-sesongen 

Styrets forslag om å videreføre satsene - uendret siden 2015 - ble enstemmig vedtatt:  Kr 900,- for 

medlemmer under 18 år, kr 1200,- for voksne og kr 1500,- for familiemedlemskap (to eller flere fra 

samme familie). 

Sak 7 - Valg av valgkomité (1 leder + 2 medlemmer) 

Styrets forslag om Yngve Midtfjell som leder, samt Lene Døhlen-Jacobsen og Olof Götestam som 

medlemmer ble utfordret fra salen, begrunnet med tvil om foreslått leders valgbarhet fordi han i dag 

er styremedlem valgt fram til neste årsmøte. Årsmøtet vedtok å be overordnet organ tolke følgende 

ordlyd i JBTKs vedtekter: «Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 

vedkommende ikke er aktuell for vervet.» Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å erstatte Midtfjell i 

valgkomiteen hvis overordnet organs tolkning av ovennevnte ordlyd i JBTKs vedtekter tilsier det. 

Sak 8- Valg av representant til idrettsrådet (1 medlem) 

Ingen fulgte styrets oppfordring om å melde seg som kandidat, så årsmøtet vedtok enstemming at 

Lene Skogen fortsetter som klubbens representant i Jevnaker idrettsråd fram til neste årsmøte. 

Referent 

Thomas Møller 


