
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra NMK Larviks årsmøte 2022 

 

avholdt på Holms  

torsdag 24. februar kl. 19:00 

  

LARVIK 



 

Saksliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen. 

3. Godkjenne forretningsorden. 

4. Godkjenne saksliste. 

5. Valg av dirigent, referenter samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

6. Behandle klubbens årsmelding. 

7. Behandle klubbens regnskap og rapporten fra kontrollkomiteen. 

8. Fastsette medlemskontingent. 

9. Vedta klubbens budsjett. 

10. Vedta klubbens organisasjonsplan. 

11. Foreta valg av styre og funksjoner definert i organisasjonsplanen. 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

Liste over stemmeberettigede blir lagt ut i sekretariatet på årsmøtet. Dataene er hentet fra 

NMK sentrale medlemsregister pr. 24. februar 2022 kl. 16:07 GMT +1.  

Listen er ikke publisert på grunn av datasikkerhet og personopplysninger. 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av NMK Larvik i 

minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til NMK Larvik. 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

 

Noen medlemmer som stod som «ikke betalt» fremviste kvittering for betalt kontingent og ble 

godkjent av sekretariatet som valgbare og fikk utdelt stemmeseddel for å kunne delta i 

vedtakene på en fullverdig måte. 

 

Totalt var det 22 fremmøtte medlemmer med stemmerett – årsmøtet var dermed vedtaksført 

ref. Lov for Norges idrettsforbund § 2-17 (2). 

 

 

Vedtak (Enstemmig): Listen med stemmeberettigede godkjennes. 

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen. 
 

Innkalling er distribuert til medlemmene på e-post – medlemmer uten registrert epost adresse 

er varslet på SMS.  

Innkallingen er i tillegg publisert på klubbens hjemmeside: www.nmklarvik.no .  

 

Nils Petter Nielsen fremholdt at styret burde annonsere årsmøtet i lokalavisen. Styret har 

vurdert at prisen på annonsene i lokalavisa er for høye i forhold til den effekten det gir for 

fremmøtet. 

 

 

Vedtak (Enstemmig): Innkallingen til årsmøtet godkjennes. 

  

http://www.nmklarvik.no/


 

Sak 3: Godkjenne forslag til forretningsorden. 
 

Forslag til forretningsorden er publisert på klubbens hjemmeside: www.nmklarvik.no 

og medlemmene er varslet via e-post. Medlemmer uten gyldig e-postadresse er varslet på 

SMS. 

 

Vedtak (Enstemmig): Forslaget til forretningsorden godkjennes. 

 

 

Sak 4: Godkjenne saksliste. 
 

Sakslisten er publisert på klubbens hjemmeside: www.nmklarvik.no 

og medlemmene er varslet via e-post. Medlemmer uten gyldig e-postadresse er varslet på 

SMS. Styret har ikke mottatt forslag til saker fra medlemmene innenfor den fastsatte 

tidsfristen 10.februar 2022. 

 

Vedtak (Enstemmig): Sakslisten godkjennes. 

 

 

Sak 5: Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive 
protokollen. 
 

Vedtak (Enstemmig): 

Dirigent: Lars Henry Johnsen 

Referent: Kristian Haugberg, 

Medlemmer til å underskrive protokollen: Sverre Willoch og Håvard Sande. 

 

Sak 6: Behandle årsberetningen 
 

Nestleder – i leders fravær – leste årsberetningen. 

Årsberetningen gjenspeiler klubbens aktiviteter i 2021. 

 

Styret har vedtatt ny lov for NMK Larvik i henhold til seneste lovnorm vedtatt av Norges 

idrettsforbund med virkning fra 1.januar 2022. Loven er tatt med i saksdokumentene til 

årsmøtet for at medlemmene skal være orientert om endringene. 

 

Vedtak(enstemmig):  

Årsberetningen godkjennes med den endringen at følgende setning tilføres: 

 

Marte Marthinsen fikk en 2. plass i Talentracet i BC. 

 

  

http://www.nmklarvik.no/
http://www.nmklarvik.no/


 

Sak 7: Behandle klubbens regnskap og rapporten fra kontrollutvalget. 
Regnskapet er ført av Nome regnskapsbyrå.  

Sekretær, i kasserers fravær, redegjorde for regnskapet 2021 (Se eget avsnitt i årsberetningen). 

Klubbens balanse og resultatregnskap er vedlagt saksdokumentene. 

 

Leder kontrollutvalget presenterte revisjonsrapporten. 

Rapporten fra kontrollutvalget er vedlagt saksdokumentene. 

 

Styret foreslår at 25.000 kr overføres til banefondet. 

 

Vedtak (enstemmig):  

Regnskapet for 2021 og overføringen til banefondet godkjennes. Rapporten fra 

kontrollutvalget tas til etterretning. 

 

 

Sak 8: Fastsette medlemskontingent. 
 

NMK sentralt fastsetter følgende medlemskategorier og medlemssatser – for tiden: 

Senior: kr 600 

Junior/Ledsager/pensjonist: kr 400 

 

Lars Otto Holt kom med et kraftig verbalt angrep på styret og krevde å få vite hvem som 

hadde endret medlemskategori på hans kone.  

 

Det er medlemsansvarlig (sekretær) har det lokale ansvaret for datakvaliteten i 

medlemsarkivet. I perioden fra forrige årsmøte har det vært gjennomført flere automatiserte 

og manuelle registreringer. Dette har ført til en mye bedre datakvalitet på medlemsregisteret. 

Styret ved medlemsansvarlig vil fortsette med datakvalitetshevende tiltak da dette i sin natur 

er en kontinuerlig prosess og en forutsetning for å ha en effektiv kommunikasjon med alle 

klubbens medlemmer. 

 

Lars Otto Holt hevdet høylytt at dette hadde ikke klubbens styre rett til. 

 

Dirigenten påpekte at dette ikke var tid og sted for de framsatte påstandene fra Holt, og at de 

ikke på noen måte hørte hjemme under denne årsmøtesaken, men medlemsansvarlig lovte å 

avklare reglene og rutinene for registrering av medlemskategori. 

 

Etter dette var det en noe trykket stemning i salen, men dirigenten sørget for nødvendig 

fremdrift i forhold til den vedtatte sakslisten og la styrets innstilling til vedtak frem for 

avstemming. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Kontingentsatsene fra NMK sentralt vedtas som årskontingenter for NMK Larvik uten lokale 

tillegg. 

  



 

Sak 9: Vedta klubbens budsjett 
 

Klubben har meget begrensede "faste" inntekter og er således helt avhengig av inntekter fra 

arrangementer, spons og gaver. Budsjettet er utgiftsmessig tilpasset "normal" klubbdrift og 

går i 0 uten ekstra inntekter fra eventuelle arrangement/andre tilskudd (spons). 

 

Det er lagt til grunn et forsiktighetsprinsipp på inntektssiden for å unngå negative 

overraskelser i løpet av året. Alle arrangementer bør være selvfinansierende og budsjetteres i 

overskudd før styret godkjenner gjennomføring. 

 

Klubben har solid egenkapital på driftskontoene fra tidligere års aktiviteter/inntekter. 

Egenkapital kan derfor benyttes for "å dra i gang" aktiviteter for å skape rekruttering og øket 

aktivitet/inntektsgrunnlag i 2022. 

 

Forslag til budsjett for 2022 er vedlagt saksdokumentene. 

 

Håvard Sande stilte spørsmål om hvordan jubileumsfesten skulle finansieres og om hvorfor 

arrangementet ikke er satt opp på budsjettet. Status for arrangementet er at det er utsatt inntil 

videre. Styret vil bestrebe seg på å få til et eventuelt arrangement med en fornuftig 

kostnadsprofil. 

 

Vedtak (Enstemmig): Budsjett for 2022 godkjennes. 

 

Sak 10: Vedta klubbens organisasjonsplan. 
 

Organisasjonsplanen beskriver blant annet organisasjonen og målsettingene for 2022 og 

delvis for 2023. Den formaliserer prosesser og ansvarsforhold og gjør det mulig å styre 

klubben på en god måte. 

Den komplette organisasjonsplanen for 2022 er vedlagt saksdokumentene på klubbens 

hjemmeside. 

Utskriften til årsmøtedeltagerne inneholder kun målsettingsiden. 

 

Marte Marthinsen foreslo å legge til et punkt i målsettingen: 

Videreutvikle samarbeidet med naboklubber. 

 

Ronny Kristiansen foreslo tilleggspunktet: 

Videreføre aktiviteter med unge utøvere innen gocart og 2 hjul. 

 

Knut Reidar Holt hevdet høylytt at styret ikke hadde gjort noen ting for å få til et samarbeid 

med NMK Grenland og hvis det var gjort noe så var det på helt feil måte - han fikk verbal 

støtte av Lars Otto Holt. 

 

Marte Marthinsen forsøkte, på vegne av styret, å forklare noe mer detaljert hva som var 

gjennomført av samarbeidsaktiviteter – spesielt i forbindelse med arrangement av BC 

klubbløpet. 

 

Knut Reidar Holt fremholdt at han ikke var enig verken i fakta eller fremstilling og at styrets 

manglende vilje og evne til å samarbeide med NMK Grenland var sterkt kritikkverdig. 

 

Dirigenten viste til kapittelet om samarbeid med andre klubber i perioden fra forrige årsmøte 

som var beskrevet i den årsberetningen som var blitt vedtatt kun for få minutter siden. 



 

 

Knut Reidar Holt fortsatte sin tirade om hvor lite styret hadde gjort og hevdet at frem til nå 

var det alltid styret som arrangerte løp og at sånn måtte det fortsette. 

 

Styrets ansvar er beskrevet i klubbens lov § 11 - i underpunkt 4 står følgende: 

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, 

og utarbeide mandat/instruks for disse. 

 

Normal prosedyre for arrangementer er at styret etablerer en sportskomite med mandat til å 

planlegge, gjennomføre, og rapportere innenfor definerte rammer. 

Dette gjelder alle typer aktiviteter som er nødvendige for å få til et vellykket arrangement – 

inkludert budsjett og regnskap. Dette er årsaken til at klubbens budsjett ikke inkluderer noen 

arrangementskostnader eller inntekter. 

 

Ofte er imidlertid styremedlemmer valgt inn i en sportskomite og det kan da oppfattes som 

om det er styret som arrangerer direkte, men organisatorisk og ansvarsmessig er det altså et 

klart skille. 

 

Styret vil fortsette praksisen med å opprette sportskomiteer for enkeltarrangement. Mulighet 

til å ta inn medlemmer utenom styret for å bidra, tydeligere ansvarsfordeling, og avlastning av 

belastning på styremedlemmer er viktige argument for å ikke endre denne praksisen. 

 

Dirigenten brakte årsmøtet tilbake til sakslisten og la frem forslag til følgende vedtak frem for 

votering: 

 

Vedtak (enstemmig): Organisasjonsplanen med de to tilleggspunktene fra Marthinsen og 

Kristiansen vedtas. Styret gis fullmakt til å iverksette de nødvendige endringer i henhold til 

fullmakter. 

 
  



 

Sak 11: Foreta valg av styre og funksjoner definert i 
organisasjonsplanen.  
 

Valget ble gjennomført iht reglene i Lov for NMK Larvik. 

Samtlige kandidater som valgkomiteen hadde nominert ble, med ett unntak, valgt med 

akklamasjon. Endringen var at Ronny Kristiansen ble valgt som ansvarlig for 

politiattestordningen istedenfor Geir Gjestrum Larsen. 

 
Funksjon Varighet 

år 

Navn Valgt for 

periode 

Merknad Valgresultat 

Leder  2 Roar Eskedal Kristensen 2021-2023 Ett år igjen  

Nestleder 2 Geir Gjestrum Larsen 2020-2022 På valg Gjenvalgt 

Sekretær 2 Kristian Haugberg 2021-23 Ett år igjen  

Kasserer 2 Morten Erik Abrahamsen 2021-23 Ett år igjen  

Styremedlem 1 Oskar Lund 2021-22 På valg Gjenvalgt 

Styremedlem 1 Marte Marthinsen 2021-22 På valg Malin-Marie 

Tveit Høntorp 

Varamedlem styre 1 Tom Sletsjøe 2021-22 På valg Gjenvalgt 

Leder Kontrollutvalg 3 Leif Abrahamsen 2019-22 På valg Gjenvalgt 

Kontrollutvalg rep 1 3 Haavard Martin Sande 2020-23 Ett år igjen  

Kontrollutvalg rep 2 3 Nils Petter Nielsen 2021-24 To år igjen  

Leder valgkomite 1 Ronny Kristiansen 2021-22 På valg Gjenvalgt 

Valgkomite representant 1 Geir Halvorsen  På valg Gjenvalgt 

Valgkomite representant 1 Thomas Holand  På valg Gjenvalgt 

Valgkomite vara 1 Benjamin Tveit Halvorsen  På valg Gjenvalgt 

Ordenskapittel 3 Lars Henry Johnsen 2021-24 To år igjen  

Ordenskapittel 3 Sverre Willoch 2021-23 Ett år igjen  

Ordenskapittel 3 Nils Petter Nielsen 2021-22 På valg Gjenvalgt 

Materialforvalter  2 Morten Stø Olsen 2020-23 Ett år igjen  

Opplæringskontakt  1 Ronny Kristiansen 2021-22 På valg Gjenvalgt 

Opplæringskontakt 1 Ståle Gjestrum Larsen  2021-22 På valg Gjenvalgt 

Web redaktør 2 Mads Abrahamsen 2021-23 Ett år igjen  

Ansvarlig for 

Politiattestordningen 

2 Ronny Kristiansen 2021-22 På valg Valgt etter 

endret 

innstilling 

Ansvarlig Barneidrett 2 Ståle Gjestrum Larsen 2021-22 På valg Gjenvalgt 

 

Følgende personer ble valgt inn i Valgkomiteen for 2022: 

 

Leder: Ronny Kristiansen 

Medlem 1 Thomas Holand 

Medlem 2 Geir Halvorsen 

Medlem 3 Benjamin Tveit Halvorsen 

 

 


