
Referat årsmøte i Nidaros squash 2019 

Årsmøte for medlemmer i Nidaros Squash mandag 28. januar 2019 klokka 20.00 på 3T 

Sluppen. 

Tilstede: Anders Stolpnes, Robert Stolpnes, Børge Størvold, Gurjeet Singh, Arve Sund, 

Marius Qvam Vollamo, Hans Leknes, Eivind Jegthaug, Øyvind Strømsheim, Gurjeet 

Singh, Per Helge Toset, Inge Randen, Jon Espen Skogdalen og Øystein Kolstad.  

  

Referat fra saker på agendaen: 

1. Gjennomgang av referat fra årsmøtet i 2018 (for driftsåret 2017).  

a. Klubbens økonomi (Eivind Jegthaug). 

Ser ut som at vi også i år styrer mot et nullregnskap. Har gått over til 

elektronisk innbetaling i stedet for kontanter. Største utgifter strenging og 

IT.  

Håper å kunne bruke Vipps etter hvert.  

 

Konto INN       

 

 

  Medlemskontigenter 

 

kr 20,100.00   

 

 

  Offentlig støtte (ink. Turneringstøtte) 

 

kr 5,000.00   

 

 

  Inntekter strenging  

 

kr 34,800.00   

 

 

  Treningstøy 

 

kr 16,250.00   

 

 

  Turneringer 

 

kr 12,500.00   

 

 

  Renter 

 

kr 34.00   

 

 

  Sum Inntekter 

 

kr 88,684.00   

 

 

  

   

  

 

 

  UT       

 



 

  Kontigenter (Squashforbundet) 

 

kr 2,800.00   

 

 

  Div. Kostnader turnering (premier,mat,div) 

 

kr 8,694.00   

 

 

  Turneringsstøtte 

 

kr 1,500.00   

 

 

  Strenging kostnader 

 

kr 38,587.00   

 

 

  Møtekostnader 

 

kr 1,423.00   

 

 

  Trengingstøy 

 

kr 20,061.00   

 

 

  Hjemmeside (utvikling,domene) 

 

kr17,380.00   

 

 

  Tele-abonnement 

 

kr 1,023.00   

 

 

  Sum Utgifter 

 

kr 91,468.00   

 

 

          

 

 

  Inntekter   kr 88,684.00   

 

 

  Utgifter 

 

kr 91,468.00   

 

 

  RESULTAT   -kr 2,784.00   

 

  

 

b. Nidaros Open (Vegard Fjellgaard) 

i. 50 deltakere. Mange tilreisende deltakere. Muligens ny 

deltakerrekord. Sindre Roaldsøy vant finalen mot Trym Aanes. I 

dameklassen vant Chloe Kalvø foran Sarah Fjellgaard. Bra 

tilbakemelding fra forbund og 3T. Godt gjennomført turnering! 

ii. 27 påmeldte deltakere i årets turnering.  

1. For tre kvinnelige deltakere ønsker vi å kjøre egen klasse 

selv om de er få.  

2. Børge Størvold assisterer Gurjeet med seeding og trekning.  

3. Hans lager lunsj lørdag og frukt/nøtter til fredag.  



4. Startdommere er Odd Arne, Jørgen, Per Helge, Børge, 

Samuel, Arve, Dmitri og Øystein.  

 

c. IT-drift (Marius Qvam Wollamo) 

Racketløsning etablert elektronisk. Stort framskritt! Både brukere og 

strenger er fornøyd. Løsning for kontroll av betaling kan bli bedre.  

Ønske fra årsmøte om å etablere statistikk for spillere (ref. forslag på 

fjorårets årsmøte).  

I tillegg ønsker årsmøtet at rankingen skal vises også på den offentlige 

siden.  

Årsmøtet beslutter at klubben kjøper en ny Rasperry Pie for å erstatte den 

ødelagte skjermløsningen på Sluppen.  

 

d. Strenging (Daniel Sundsfjord Eilertsen) 

Fungerer godt nå etter at Marius har etablert elektronisk løsning. De aller 

fleste ønsker nå grønne strenger.  

Det ble diskutert om en kan bruke headguards som klubben kjøper inn. 

Dette blir ikke gjennomført ettersom det finnes et utall forskjellige 

headguards.  

e. Baneforhold – samarbeid med 3T (Øystein Kolstad) 

Glassvegger på Sluppen er lovet strammet opp i inneværende uke. Bane 

2 på Leangen er utbedret.  

Muligens rabatt på 3T-medlemsskap. Ole Morten sjekker dette sentralt 

med 3T.  

Gurjeet og Jørgen skal holde kurs for 3T-medlemmer på Leangen i vår.  



f. Juniorsatsing i Nidaros Squash (Øystein Kolstad) 

I 2017 besluttet klubben å starte et tilbud for juniorspillere i alderen 7-15 

år. Baneleie er etablert med 3T på lørdager klokka 14 – 15.30. 

Treningene drives av klubbens medlemmer. Klubben har avtalt 

gjennomføring av trener 1-kurs for juniortrenerne. Det foreslås at klubben 

bekoster avgiften for trenerkurset for de som stiller på kurset som 

avholdes i Trondheim.  

Årsmøtet beslutter at klubben betaler deltakernes trener 1-kurs. Følgende 

medlemmer melder seg på: Odd-Arne, Gurjeet, Per Helge, Hans, Samuel, 

Markus.  

2. Vedtak av lov for Nidaros Squash 

a. Styret foreslår at det framlagte forslaget til lov for Nidaros Squash vedtas 

som gjeldende for klubben. Lovforslaget er utarbeidet etter mal fra Norges 

Idrettsforbund.  

Årsmøtet vedtar forslaget til Lov som forelagt.  

Klubben ønsker å etablere løsning for grasrotandel når 

organisasjonsnummer er etablert.  

  



2. Årsoppsummering/årsberetning for 2018.  

a. Klubbens økonomi (Eivind Jegthaug). 

I 2018 hadde klubben et driftsresultat på 7390,-. Det ble i 2018 etablert bedre rutiner for 

betaling og strenging. Balansen per 31.12 er på 123 029,-.  

  

Resultatregnskap 2018 

    

 

          

 

 

  INN 

  

  

 

 

  Medlemskontigenter 

 

 NOK      20,350.00    

 

 

  Offentlig støtte (ink turneringsstøtte)  NOK      10,000.00    

 

 

  Strenging 

 

 NOK      30,375.00    

 

 

  Turneringer 

 

 NOK         5,700.00    

 

 

  Treningsbekledning 

 

 NOK            975.00    

 

 

  Renter 

 

 NOK            114.00    

 

 

       NOK      67,514.00    

 

 

  UT 

  

  

 

 

  Kontigenter (Squashforbund) 

 

 NOK         2,800.00    

 

 

  Turnering (Premie,mat,div) 

 

 NOK         9,317.00    

 

 

  Strenger (innkjøp) 

 

 NOK      11,512.00    

 

 

  Godtgjørelse til strengeansvarlig 

 

 NOK      15,575.00    

 

 

  Trenerkurs 

 

 NOK      10,000.00    

 

 

  IT 

 

 NOK         9,690.00    

 

 

  Squashutstyr (Squashballer) 

 

 NOK         1,230.00    

 

 

  

  

 NOK      60,124.00    

 

 

          

 

 

  Resultat    NOK         7,390.00    

 

 

          

 



       
Kommentar fra årsmøtet: Klubben trenger ikke å gå så mye i pluss at vi har over 

100.000,- på konto. Årsmøtet ber styret vurdere squashrelaterte anskaffelser i 2019.  

b. Nidaros Open (Gurjeet Singh) 

i. 42 påmeldte deltakere i årets turnering. Halvparten av norges topp 

ti-spillere er påmeldt.  

• For tre kvinnelige deltakere ønsker vi å kjøre egen klasse 

selv om de er få.  

• Børge Størvold assisterer Gurjeet med seeding og trekning.  

• Hans lager lunsj lørdag og frukt/nøtter til fredag.  

• Startdommere er Eivind, Per Helge, Arve, Markus og 

Øystein.  

• Forbundet ønsker streaming av finalen. Vi prøver å etablere 

dette.  

• Markus undersøker om Julie Maaø eller andre i 3T kan lage 

video fra turneringen.  

• Gurjeet undersøker sammen med Marius om stigespillet 

skal eller bør kjøres via RankedIn.  

 

c. IT-drift (Marius Qvam Wollamo) 

Ny PC og 4G-ruter anskaffet. Dette vil omgå dårlig wifidekning på Sluppen. Installert og 

i drift.  

Det skal vurderes å anskaffe skjermløsning også på Leangen.  

d. Strenging (Daniel Sundsfjord Eilertsen) 



Strenging fungerer OK sett fra årsmøtet sin side. Daniel som strenger var 

ikke tilstede.  

e. Baneforhold – samarbeid med 3T (Øystein Kolstad) 

Etablert avtale med Leangen om banevask, mot gratis baneleie under 

Nidaros Open.  

f. Juniorsatsing i Nidaros Squash (Øystein Kolstad) 

Denne er for tiden ikke operativ. I løpet av høsten ble dessverre ikke 

oppmøtet godt nok til å opprettholde tilbudet. Klubben ved Gurjeet vil 

undersøke om nye treningstider kan hjelpe på interessen.  

 

3. Valg av nytt styre.  

Dagens styre:  

Leder: Øystein Kolstad 

Nestleder: Hans Leknes 

Kasserer: Eivind Jegthaug 

Sosialansvarlig: Linn Ingunn Christie Sandberg.  

Turneringsleder: Gurjeet Singh 

Web-ansvarlig: Marius Qvam Wollamo 

Årsmøtet beslutter at strenger ikke trenger å bidra som en del av styret.  

 

Forslag til nytt styre: 

Leder: Øystein Kolstad 

Nestleder: Hans Leknes 



Kasserer: Eivind Jegthaug 

Sosialansvarlig: Jon Espen Skogdalen.  

Turneringsleder: Gurjeet Singh 

Web-ansvarlig: Marius Qvam Wollamo 

 

Nytt styre ble enstemmig valgt.  

3. Fastsettelse av medlemsavgift for 2018.  

Årsmøtet beslutter å holde årsavgiften på 350,- for 2018. Frist for innbetaling er 15. 

februar.  

4. Innmeldte saker.  

a. Forslag til retningslinjer for klubben, vedtak i årsmøtereferat eller tillegg til 

vedtekters §20 «Øvrige bestemmelser. Dette krever henholdsvis 50% og 

2/3 flertall.  

i. Nidaros Squash er en klubb som oppfordrer alle til å ha en god 

opplevelse, både på og utenfor banen. Alle spillere bør også følge 

paragraf 15 i squashreglene; som sier noe om god oppførsel på 

banen. Vi ønsker å fokusere på dette også på trening/spilling i regi 

av klubben. Det skal markeres hardt på de følgende uvanene: 

- Kasting av racket 

- Sparking i vegg 

I mangel på dommer så oppfordrer vi til at dette skal håndheves i 

kampene med direkte poengstraff (1 poeng til spiller) når det 

påpekes av motspiller. 



Årsmøtet vedtar enstemmig at dette skal inn i klubbens regler. 11 

av 13 deltakere stemmer også for at dette skal tas inn i klubbens 

vedtekter. Oppdaterte vedtekter legges ved dette årsmøtereferatet.  

b. Anskaffelse av T-skjorter til klubben.  

Årsmøtet ber styret om å komme med forslag til både treningsdrakt og 

spilletrøye. Klubben kontakter Nor-Contact.  

c. Forslag med klubb-baller til stigespillet, betalt av klubben.  

Dette forslaget ble nedstemt med 3 stemmer for og resten mot.  

 

For styret, Trondheim 28.01.2019 

Øystein Kolstad.  


