
 
 

Til medlemmer i Asker kunstløpklubb, 

Styret innkaller herved til årsmøte i Asker kunstløpklubb for klubbåret 2021.  

Årsmøtet vil bli avholdt elektronisk 31. mars 2022 kl. 19.00.  

Frist for saker som ønskes tatt opp på årsmøtet var 24 mars 2022 og ble kommunisert i varsel om 

årsmøtet 17. mars 2021. 

Lenke til årsmøtet er her: 

Årsmøte Asker Kunstløpklubb AKK 

Google Meet informasjon 

Video link: https://meet.google.com/qbw-csoy-ons  

Telefon: 3 21(NO) +47 21 40 0  PIN: 133 957 189# 

Flere telefonnumre: https://tel.meet/qbw-csoy-ons?pin=1688290309565.   

Sakspapirer legges ut på www.akk.no én uke før årsmøtet. 

Saksliste:   

1. Godkjenne de stemmeberettigede.    Vedlegg 1 – Idrettslagets lov 

2. Velge dirigent.  

3. Velge protokollfører.  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne saksliste.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle idrettslagets årsrapport.   Vedlegg 2 - AKK Årsrapport 2021 

9. Behandle idrettslagets regnskap.   Vedlegg 3 – Årsregnskap m/noter og årsberetning 

10. Gjennomgå  kontrollkomiteens uttalelse 

11. Vedta idrettslagets budsjett. 

12. Behandle innkomne forslag og saker 

Når regnskapsfører nå trekker seg fremlegges det som forslag at Styret gis fullmakt til å finne 
en erstatter, alternativt vurdere og inngå avtale med ekstern leverandør for denne tjenesten.  

 

Det er ikke innkommet andre saker til behandling i årsmøtet. 

13. Fastsette medlemskontingent. 

14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=65408
https://meet.google.com/qbw-csoy-ons
https://tel.meet/qbw-csoy-ons?pin=1688290309565
http://www.akk.no/


 
15. Foreta følgende valg, ref idrettslagets lov § 16-14:  

15.1. Styre:  
Det er 2 styremedlemmer som har fratrådt i perioden, samt at det er 5 
styremedlemmer som er på valg.  
 
Valg som skal gjøres av årsmøtet er:  
• Styreleder  
• Nestleder  
• 7 styremedlemmer i hht idrettslagets lov, alternativt 5 i tråd med sedvane 
 
Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  

 

15.2. Kontrollutvalg - ref ny lovnorm av 01.01.2022:  
• Leder 
• Medlemmer, minst 1 medlem 
• Varamedlemmer, valgrfritt ref ny lovnorm av 01.01.2022  
 
Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  

 

15.3. Valgkomite - ref ny lovnorm av 01.01.2022:  

• Leder  
• Medlemmer, minst 1 medlem 

• Varamedlem , minst 1 varamedlem 
 
Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  
 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og 

ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om 

stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6. 

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Se idrettslagets lov §14-5 

Velkommen til årsmøte! 

 

Vennlig hilsen 

Styret AKK, 24. mars 2022 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=65408


 
 
 
 
 

 

 

Lov for Asker Kunstløpklubb 

 
Stiftet 14. september 1976 
Sist endret 1. januar 2020 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 

§ 1 Formål 
 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

All virksomhet skal være rusfri, og dette praktiseres både av medlemmer og ledere/tillitsvalgte 

i forbindelse med trening, konkurranser, reiser og samlinger mv. 

 
§ 2 Organisasjon 

 
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Skøyteforbund 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets, og er tilsluttet Asker 
idrettsråd. 

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

 
§ 3 Medlemmer 
 

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: 

(a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak. 

(b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker 
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 
uker. 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak. 

Vedlegg 1 - AKK Årsmøte 2021 - 31.03.2022
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(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7)  

(a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent 
med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket 
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

(b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 
behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede 

ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter 

at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

(c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til 
idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes 
til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er 
fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 

idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister 
i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 

 
II. TILLITSVALGTE 

 

§ 4 Kjønnsfordeling 
 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 
årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevning. 
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§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

 

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned 
og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem 
av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

(3) Et medlem kan ikke ha styretillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som 
deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir 
påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

(4) Forslagsrett: 

a. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

(5) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(6) Møte- og talerett: 

a. Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på 
årsmøtet i idrettslaget. 

 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

(a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 
%, eller 

(b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet 
ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer. 

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 
eller oppnevnt. 
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(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning. 

 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 
 

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 
1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 
eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 
aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk 
særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 

oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 
for et valg/oppnevning. 

 

§ 8 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

(a) når vedkommende selv er part i saken, 

(b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

(c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med 
en part, 

(d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i idrettslaget. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
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påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 

dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnete til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
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III. ØKONOMI 

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeid et årsregnskap som 

vedtas av årsmøtet. Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. 
Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere 
revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er 
forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt 
etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

(a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 
regnskapet. 

(b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

(c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter 

og idrettslagets art og omfang tilsier. 

(d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

(e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to 
personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 
minimum to personer i felleskap. 

(3) Idrettslaget skal ha underslagforsikring. 

 
 
§ 12 Budsjett 
 

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 
spesifiseres særskilt. 

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 
det dekkes av positiv egenkapital. 

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 
§ 13 Utlån og garanti 
 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret. 
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 
 
§ 14 Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles. 

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 
minst tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet 
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 
er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15 Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem. 
 
 
§ 16 Årsmøtets oppgaver 
 

(1) Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsmelding. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til 

å fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett 



 

  Side 8 av 11 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 
a. Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
b. Kontrollutvalg med leder, minst 1 medlemmer og valgrfritt antall 

varamedlemmer. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d. Valgkomité med leder, minst 1 medlemmer og 1 varamedlem 

 
Leder og nestledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 
 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 
stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke 

avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater, som ikke er foreslåtte, eller som 
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt 
som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte  
 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers 
frist etter: 

a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte. 

b) Vedtak av styre i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom 
det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt 

uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige 
saksdokumenter skal følge innkallingen. 
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller 
betydelig omfang 
 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 
årsmøtet. 
 

 
§ 20 Idrettslagets styre 
 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styretsom representerer idrettslaget utad. Styret, er 
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 
og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for 

barneidretten. 
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 
medlemmer forlanger det. 

 
 
§ 21 Kontrollutvalg 
 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor 
for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 
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§ 22 Valgkomité 

 
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

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. 

 
 
§ 23 Grupper 
 

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 
 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne 
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 
gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens 

regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets 
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 
årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av 
fullmakt gitt av årsmøtet. 
 

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

§ 24 Lovendring 
 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 
gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 
idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom 

årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell 
motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. 
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for 
å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.  
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§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der 

det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder 

senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er 
idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag 
om oppløsning. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. 
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes 
til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av 
saken. 

 



 

 
 

Årsrapport 2021 
 

  

Vedlegg 2 - AKK Årsmøte 2021 - 31.03.2022

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=65408
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1. STYRET  
For perioden juni 2021 – mars 2021 har styret bestått av: 

● Styreleder: Steinar Liavaag – På valg 

● Nestleder: Vibeke Rustgaard 

● Styremedlem: Pål Vamnes – På valg 

● Styremedlem: Belen Rosario Svebak – På valg 

● Styremedlem: Even Nedberg – På valg 

● Styremedlem: Matthieu Lacolle, fratrådt 

● Styremedlem: Anette Røsaker, fratrådt 

● Styremedlem: Terje Tvedt – (varamedlem som rykket opp) - På valg 

● Varamedlem: Trond Espen Johansen  (opprykket klubbmedlem) 

 

● Elisabeth Tidemand er klubbens regnskapsfører, sitter ikke i styret. 

2. SPORTSUTVALG, TRENERE OG ADMINISTRASJON 

Sportsutvalget  

Sportsutvalget (SU) ble etablert i 2010 for at styret skulle være mer involvert i det sportslige og 

driften av klubben. SU er et utvalg under styret og fungerer som et bindeledd mellom styret, 

trenere og foreldre. SU skal først og fremst støtte trenerne med langtidsplanlegging og selve 

driften av klubben.  

Etter endring i SU i 2020 er alle hovedtrenere nå er medlemmer av SU, dette er naturlig da 

klubben bare har fast ansatte hovedtrenere.  

Sportsutvalget har utarbeidet is-fordelingsplaner og bistår trenerne med gruppeinndeling av 

løperne samt årsplaner, utarbeider vikarlister for trenere ved behov, vurderer klubbløpere til 

internasjonale stevner, gjennomfører tester, vurderer trenerkurs og seminarer m.m. SU kan 

besvare spørsmål fra foresatte. 

Sportsutvalget består av: 

● Yvonne Olstad   

● Berit Steigedal 

● Hilde Aaby 

● Anette Oddvoll Bøe, frem til sommer 2021 

Trenere:  

● Trener: Berit Steigedal 

● Trener: Hilde Aaby 

● Trener: Yvonne Olstad 

● Anette Oddvoll Bøe, frem til sommer 2021. Ringevikar etter sommeren 

● Sondre Oddvoll Bøe, vikar og sommerleir, samt morgentrening høst 2021 
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Hjelpetrenere: 

● Cathrine Wessel 

● Andrea Wessel Flatval 

● Emma Fjeldly 

● Elvi Andreassen 

● Isa Julianne Harsjøen Deverill  

● Solveig Lille 

Administrasjon: 

Høsten 2019 ble Yvonne Olstad midlertidig ansatt som Administrasjonssjef i AKK. 

Stillingsprosenten er 50% med varighet frem til 31/7-22. Styret er veldig fornøyd med den det 

arbeid og den innsats som Yvonne legger ned. Det nye styret må i samråd med Yvonne vurdere 

hvorvidt man ønsker å forlenge denne kontrakten.   

Stillingen omfatter i all hovedsak den daglige driften av klubben samt faste trenertimer i uken. I 

tillegg bistår hun i forhold til kontakt med forbundet, kommune, gjennomføring av stevner,  

isfordeler og trår til der hvor det er behov.  

UTVALG, KONTAKTER OG STYRER UTENFOR KLUBBEN  

● Akershus og Oslo skøytekrets – Yvonne Olstad 

● Asker kommune – Pål Vamnes og Yvonne Olstad 

● Asker Idrettsråd – Steinar Liavaag 

● Norges Skøyteforbundet – Yvonne Olstad 

● Frisk Asker – Pål Vamnes og Yvonne Olstad 

● Kontaktledd mot Isfordeler – Yvonne Olstad  

● Andre idrettslag – Pål Vamnes 

● Sponsor – Pål Vamnes og Steinar Liavaag 

3. MEDLEMMER OG REKRUTTERING  

Medlemmer og utvikling i medlemsmasse  

Klubben har per 31. desember 2021, 229 aktive medlemmer i henhold til klubbadmin. 

Det har vært 60 deltagere på skøyteskolen i 2021.  

58 aktive løpere i klassene fra aspirant og oppover. De aktive løperne fordelt på nivåer:   

● Aspiranter: 20 

● Oppvisning: 7 

● Cubs: 5 

● Springs: 4 

● Basic: 4 

● Debs: 6 

● Novice: 4 

● Junior: 5 
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● Senior: 2 

 Nye løpere rekrutteres hovedsakelig fra skøyteskolen. 

Forbundsløpere/nasjonal elitesatsing 

Landslaget i kunstløp har i sesongen 2021/2022 bestått av totalt 11 utøvere, henholdsvis 2 

utøvere på seniorlag, 3 utøvere på juniorlaget, 1 medtrenende på senior og 4 medtrenende på 

junior og 1 utøvere på Rekrutt 2026. 

AKK har i sesongen 2021/2022 vært representert på elitelaget med følgende utøvere: 

Seniorlag med følgende utøvere: 

• Frida Turiddotter Berge 

Juniorlag med følgende utøvere: 

● Linnea Kolstad Kilsand 

● Ida Vamnes 

Medtrenende juniorlag: 

• Ine Olstad 

• Emma Linnea Eriksen 

Rekrutt 2026: 

• Pernille With 

 

 

Rekrutt 2026 

Norges Skøyteforbund har besluttet å starte et nytt satsingsprosjekt for norske 

kunstløpstalenter. Skøyteforbundet ønsker å rette øynene mot fremtiden og løpernes potensiale 

til å hevde seg i toppen internasjonalt i fremtiden. Med prosjektet ønsker skøyteforbund å tilby 

økt kompetanse både for løpere og deres trenere. Skøyteforbundet ønsker å videreutvikle 

treningskulturen i Norge for å oppnå OL-deltagelse i 2026. Bredde skaper topp, og det er derfor 

viktig for Skøyteforbundet å legge til rette for at løperne i gruppa kan påvirke hverandre i en 

sunn og målbevisst retning. 
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Skøyteskolen  

Skøyteskolen vintersemesteret 2021 ble dessverre også berørt av innstrammingen av Covid og 
ble derfor startet opp noe senere enn normalt og med færre antall ganger enn planlagt. Vi kjørte 
flere puljer da det var begrenset med barn som fikk lov å være på isen samtidig, og eldre og 
voksne hadde ikke tilgang til hallen.  

Høstsemesteret ble arrangert som planlagt, og med god avstand og munnbind i hallen hadde 
foreldre nå muligheten til å se på under skøyteskolen. Totalt var det 60 barn på skøyteskolen i 
2021. 

Belen Rosario Svebak og Anette Røsaker var ansvarlige for skøyteskolen fra styret, men har fått 
god hjelp av Yvonne Olstad med å planlegge det praktiske. 

 

VOKSEN-GRUPPEN: Det har vært voksengruppe deler av sesongen, noe redusert på grunn av 

corona og noe på grunn av mangel på trener. Det er et mål for styret at man får etablert en 

voksengruppe med større grad av regularitet.  

Vi retter en stor takk til alle våre aktive løpere som har stilt til dugnad som hjelpetrenere på 

skøyteskolen.  Frem til mars 2020 var det normale forhold og vi kunne ha servering og kiosk når 

vi hadde skøyteskole, en stor takk til alle aspirantforeldre som har stekt vafler og bakt kaker slik 

at skøyteskole barna skal få en godbit etter endt trening. Våren 2022 er det normale tilstander 

igjen, og skøyteskolen er tilbake med vafler, kake og god stemning i hallen.   

For klubben er det svært viktig at alle deltar i promoteringen av skøyteskolen, da skøyteskolen er 

en svært viktig inntektskilde sammen med det faktum at det er her vi får rekruteringen til 

klubben fra. 

En av våre store utfordringer med hensyn til Covid19 er effekten dette har på skøyteskolen, som 

igjen direkte påvirker våre muligheter for rekruttering. Vi er derfor veldig glade for at verden har 

blitt litt mer normal ved inngangen til 2022, slik at skøyteskolen fremover kan avvikles som 

normalt.   

4. STYRETS ARBEID  
Årsmøtet for 2020 ble avviklet i henhold til klubbens vedtekter,  NIFs lovverk og gjeldende 

utsettelser grunnet Covid19 i juni 2021. I perioden har det vært avviklet månedlige styremøter. 
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Det har i hovedsak vært avholdt fysiske møter, noen elektroniske, og noen kombinerte møter. I 

tillegg har det vært noe arbeidsmøter i mindre grupper, enten pr telefon eller via GoogleMeet.  

De viktigste aktivitetene for styret har dette året vært:  

● Tiltak for rekruttering, blant annet bannere på Askerhallen 

● Reklamerettigheter i gammel ishall, ivaretas av Frisk, inntekter fordeles etter 

fordelingsnøkkel 

● Smittervernansvar i forhold til de treninger og aktiviteter som er gjennomført i 2021 

● Fornyelse av kontrakt med administrasjonsansvarlig Yvonne Olstad.  

● Arrangement av Skøyteskole i høst- og vår-semesteret 

● Søknader om kompensasjon knyttet til Covid19 

● Søknader om midler og tilskudd og rapportering av fremdrift 

● Dialog med Bleiker VGS om kunstløp som linjefag ved idrettslinje 

● Dialog med NTG om mulig kunstløpsatsning 

● Redusert aktivitet som følge av Covid, med håp om at 2022 blir et mer normalt år.  

 

Andre saker som Styret har jobbet med: 

● Istidsfordeling (løpende og på lang sikt) 

● Organisering av dugnader 

● Møte med SU  

● Oppfølging av kontrollutvalg 

● Løpende dialog med Asker Idrettsråd og kommune i forhold til både idrett og  

smittevernsregler og tiltak 

● Kjøpt inn ny bærbar pc til klubben 

● Bidrag til utvikling kunstløpsporten i Norge gjennom bidrag til NFS sitt arbeid 

● Deltagelse årsmøte for NSF 

5. TRENING  

Askerhallen/Holmenhallen  

AKK har istrening i Askerhallen og Holmen ishall. Istiden i Askerhallen og Holmenhallen dekkes av 
kommunen. Istid i Holmen ishall på onsdag fra 15.00 til 16.50.  

AKK tildeles istid fra kommunen i konkurranse med andre brukere av ishallene. Antall utøvere i 
hver gruppe styres i stor grad av løpernes ferdighetsnivå, sikkerhet på isen og hensyn til sportslig 
framgang ut i fra nivå. 

For å utnytte tildelt istid best mulig har SU denne sesongen i hovedsak valgt å dele inn løperne ut 
i fra konkurranseklasse. 

Det har i året som har gått vært perioder hvor vi ikke har hatt muligheter til å tilby trening på 
hverken is eller barmark grunnet Covid19.  

Inndelinger av utøvere i forhold til istid har også i perioder blitt tilpasset den is vi til enhver tid 
har hatt tilgjengelig.  
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Basistrening  

I løpet av sesongen gjennomfører AKK basistrening i egen regi. AKIMI tilbyr basistrening en gang 

pr uke for springs, debs, novice, junior og senior-løpere. Denne treningen har også vært redusert 

i perioder av 2021 grunnet de restriksjoner vi har vært underlagt.  

Ballett 

Lisbeth Rønning organiserer og gjennomfører dans/ballettundervisning en gang pr. uke. Alle 

løpere fra aspirant til senior har fått tilbud om dans denne sesongen. Dans faktureres separat av 

Lisbeth Rønning en gang i året. 

Ballett har vært gjennomført i forhold til de restriksjoner som har vært i året som har gått, slik at 

tilbudet her har også vært noe redusert.  

6. STEVNER  

Nasjonale konkurranser  

Det har på grunn av Covid19 kun vært arrangert et digitalt stevne våren 2020. Høsten 2021 har 

gått som normalt.  

I den grad det har vært mulig har AKK har deltatt på alle nasjonale stevner i løpet av sesongen og 

vi har hatt representanter i klassene oppvisning, cubs, springs, debs, novice, junior, senior og 

basic.  

 

Digitalt stevne 15. mars 2021: 

Debs: 

Signe Ask Stiro 7. plass 

Therse Wiik Liavaag 12.plass 

Debs A: 

Mille Marie Wold Asker 5. plass 

Madelen Lysebråte Løberg 6. plass 

India Hansen 10. plass 

Novice A: 

Emma Linnea Eriksen 1. plass 

Kristine Sand Gimming 3. plass 

Elea Rustgaard 4. plass 

Ulla Emilie Fossum 11. plass 

Junior A: 

Linnea Kilsand 1.plass 

Ida Vamnes 3. Plass 

Kamilla Aaby 4. plass 

Ine Olstad 5. plass 
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Senior A: 

Frida Berge 1. plass 

 

Nasjonale konkurranser høsten 2021 

Junior Grand Prix Linz, Østerike 06-07. Oktober 2021 

Linnea Kolstad Kilsand 21. plass 

NRW Trophy, Dortmund, 4. november 2021 

Senior kvinner:  

- Linnea Kolstad Kilsand 3. plass 

-Frida Turiddotter Berge 12. plass 

 

Advanced Novice: 

- Pernille With 11. plass 

Ice Challenge Cup of Austria, Graz, 11. November 

- Frida Turiddotter Berge 25. plass 

- Linnea Kolstad Kilsand 26. plass 

 

21th Open Andorra, Canillo, 24. November 2021 

Senior Kvinner: 

- Linnea Kolstad Kilsand 2. plass 

-Frida Turiddotter Berge 3. plass 

Advanced Novice: 

- Pernille With 2. plass 

- Elea Rustgaard 11. plass 

Andre arrangementer i klubbens regi  

Rekeaften  

Rekeaften kunne ikke gjennomføres i 2020 grunnet Covid19 

Juleshow  

Grunnet Covid19 var det ikke mulig å gjennomføre juleshow som planlagt. Vi beholdt isen og SU 

arrangerte løpsgjennomgang med kjoler og bedømning for alle klasser. En stor takk til SU og 

trenere for initiativ og gjennomføring, dette var viktig for løperene våre.  

7. ØKONOMI  
Årsregnskapet for AKK viser for 2021 et underskudd på 454 050,- mot et overskudd på 564 024,- 

i 2020. Klubbens totale inntekter i 2021 var på kr 1 759 139,-  mot kr 3 059 085,- i 2020. 

Underskuddet kommer som en følge av lavere aktivitet under Covid, kombinert med noe lavere 
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kompenasjon i 2021. Dette gjenspeiler seg også på inntektene til klubben.  

Kr 1 126 370,- eller ca. 64 % av klubbens inntekter kommer fra klubbens utøvere gjennom 

medlemskap, semesteravgift og treningsavgifter i alle klasser. At denne andelen har økt fra 45 % 

i fjor henger sammen med at det er lavere inntekter på blant annet arrangementssiden det siste 

året.  Av andre store inntektsposter er det grasrotandel kr 101 191,- , mva kompensasjon kr 198 

454,-, dugnad/kiost/lotteri inntekter kr 86 650,-, arrangementer, herunder også sommerleir kr 

122 700.  

Den største kostnaden er lønn trenere (både ansatte og innleid) og var i 2021 kr 1 909 360,- mot 

kr 1 698 726,- i 2020, dvs. ca. 84% av klubbens totale kostnader mot ca 64% i fjor. 

Lønnskostnaden har økt med kr 210 634,- i forhold til 2020. Økningen i lønnskostnader fra 2019 

og ut 2021 er på totalt kr 490.123,-, som kan forklares delvis med en harmonisering av 

kontrakter og lønnsøkning, samt at man har i større grad forsøkt å fange opp den tid som faktisk 

er arbeidet og avlønnet dette. All den tid lønnskostnadene er så stor del av klubbens totale 

kostnader påhviler det det kommende styret å fortsette å følge opp dette, og gjøre løpende 

vurderinger rundt hvordan ressursene forvaltes.  

Av andre store kostnader er leie istid vårisen i Holmenhallen og øvrig isleie kr 148 075,-, som er 

ca halvparten av kostnaden fra året før. Dette er naturlig, da 2020 var et år hvor vi leide mye 

ekstra is grunnet Covid19, noe vi ikke har gjort i 2021.  

Egenkapitalen er per 31.12.21 kr 1 122 446, noe som er ned 453 000,- fra 2020. Klubben har 

likevel økt egenkapitalen i løpet av perioden med Covid19, og er økonomisk godt rustet til å 

fortsette jobben med å bringe klubben tilbake medlemsmessig til pre covid.  

2021 har vært et spesielt år med tanke på drift av klubben, også fra et økonomisk ståsted. 

Aktivitetsnivået har vært noe lavere, samt at vi har mottatt noe mindre kompensasjon for 

ekstrakostnader knyttet til Covid. Klubben valgte blant annet å ikke permittere trenere den 

perioden alt ble stengt ned. Dette for å ivareta våre ansatte, samt at man var av den oppfatning 

at selve lockdown ville være kortvarig, hvilket den ble. Året samlet viser et underskudd, men for 

hele covid perioden har klubben hatt et overskudd på i rundt av 110.000,-, noe som må kunne 

sies å være bra. Det er avgjørende for klubben at man får opp engasjement og aktivitetsnivå, slik 

at man får en normal sunn drift tilbake nå som driften av samfunnet normaliseres.  

Dugnad og inntekter fra arrangementer er viktige inntektskilder for klubben. Styret vil takke 

utøvernes foreldre som har bidratt med mange timers egeninnsats både på dugnader og ved 

klubbens arrangementer. 
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Dugnader  

AKK har i 2020 hatt følgende dugnadsoppgaver: 

● Toalettrullsalg høsten 2021. 

 

Tilskudd og sponsor  

I 2021 har vi mottatt støtte fra en rekke kilder, både kommunale og statlige. Det har vært 

vanskelig å jobbe med å få sponsorer med på laget i den situasjonen landet og klubben har vært 

i.  Vi har sendt ut flere søknader om støtte og tilskudd. Per i dag har vi følgende sponsore, Akimi 

som sponser oss i form av rimelig treningstilbud, Trippletex som sponser oss med 

regnskapsprogram og Regnskapsfabrikken med 20 000,- i støtte per år. Akimi og Tripletex 

kompanseres med logo på klubbjakkene og Regnskapsfabrikken med logo på isen. 

Andre tilskudd i form av matvarer til kiosken fra Kiwi og trykksaker fra Copycat er også 

kjærkomne bidrag.  

AVSLUTTENDE ORD  

2021 har vært et utfordrende år fordi vi har måttet redusere aktiviteten, men det er veldig moro 

å se det engasjementet som er der hos trenere, utøvere og foreldre. Klubbens mål om at alle skal 

trives ser ut til å gjelde, selv i vanskelige tider. Klubben har hatt en reduksjon i forhold til aktive 

løpere. Dette skyldes i hovedsak at det har vært vanskelig å erstatte den naturlige avgangen som 

er i aldersbestemte idretter. Utviklingen for individuelle løpere har vært god, på tross av noe 

redusert treningstilbud. Vi erfarer derimot at vi har noe økning i skader, hvorvidt dette skyldes at 

man har perioder med og uten trening vites ikke, men er noe klubben samlet må være 

oppmerksom på.    

Det har vært noe utskifting i styret som følge av utøvere som har sluttet, og vi har derfor rykket 

opp varamedlem Terje Tvedt til styremedlem og tatt opp Trond Espen Johansen som nytt 

varamedlem.  

Som styreleder opplever jeg at klubben har et styre med et genuint engasjement og ønske om å 

drive klubben videre, og jeg håper at styret som trer til etter årsmåtet klarer å opprettholde den 

gode stemningen slik at vi klarer å beholde dette engasjementet.  

Jeg vil også rette en spesiell takk til to personer, hvis innsats ikke alltid synes, men som har vært 

avgjørende for klubben i året som har gått.  

Dette er vår administrativt ansvarlige (og trener) Yvonne Olstad, hvis engasjement aldri slutter å 

imponere. Hennes innsats for klubben går langt utover den prosentmessige ansettelsen hun har, 

og det er derfor på sin plass å rette en spesiell takk til henne.  

Den andre personen er Elisabeth Tidemann, vår regnskap/økonomiansvarlig som gjennom sitt 

virke har gjort arbeidet med å drifte klubben veldig mye lettere. Hennes innsats er kanskje i 
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kulissene, men hun har fulgt opp både klubb og ansatte på den beste måte, og en spesiell takk er 

på sin plass.   

Det har ikke vært mulig å gjennomføre så mange sosiale aktiviteter i året som har gått, gitt covid 

og hva det har gjort med samfunnet. På tross av dette har vi greid å ivareta det gode samholdet 

som er mellom utøverene, trenere og foresatte.  I tillegg har vi gjennom hele covid perioden 

greid å opprettholde en økonomisk trygghet som gjør at vi er godt rustet til å fortsette å bygge 

norges beste kunstløpklubb.  

Vi retter derfor en stor takk til alle som har bidratt i året som har gått, utøvere, medlemmer, 

trenere, styret og andre frivillige, uten dere hadde ikke dette vært mulig.     

På vegne av AKKs styre 2021, 

 

Steinar Liavaag 

Asker, 31. mars 2022 

 



Årsregnskap 2021 
 

 

Resultat 
 
 

Asker Kunstløpklubb 

 
 note 2021 2020 Budsjett 2022 

Treningsavgifter/kontingenter  1 126 370 1 423 165 1 300 000 

Arrangementer  119 790 563 202 300 000 

Offentlig tilskudd/sponsorer  101 191 92 468 100 000 

Dugnad/kiosk/lotteri  62 920 131 758 130 000 

Andre driftsinntekter  348 868 848 492 500 000 

Sum driftsinntekter  1 759 139 3 059 085 2 330 000 

Varekostnader kiosk 
 

2 128 1 358 2 500 

Kostnader ved arrangementer  - 1 564 5 000 

Stevnekostnader  - 167 686 50 000 

Treningskostnader NSF  30 740 4 870  

Fremmedtjenester/viderefakturert  5 000 8 250  

Lønn- og personalkostnader 2 1 909 360 1 698 726 2 000 000 

Innleid trener  - 5 168 - 

Kostnader idrettshaller  183 075 393 700 185 000 

Driftsmateriell 

Regnskap/konsulenttjenester 

Kontorkostnader 

 - 

- 

15 786 

109 303 

 
13 584 

 

 
16 000 

Møter, kurs  13 129 3 050 15 000 

Reisekostander 
Markedsføring 

 33 086 
- 

40 291 
- 

35 000 

Forsikring 2 594 2 550 2 500 

Andre driftskostander 18 291 46 712 20 000 

Sum driftskostander 2 213 189 2 496 812 2 331 000 

Driftsresultat -454 050 562 273 -1 000 

Annen renteinntekt 646 1 751 1 000 

Annen rentekostnad - - - 

Årsresultat -453 404 564 024 - 

Overført egenkapital -453 404 564 024 - 

Sum disponert -453 404 564 024 - 

Vedlegg 3 - AKK Årsmøte 2021 - 31.03.2022



Årsregnskap 2021 

Balanse 

 

 

 

Asker Kunstløpklubb 

 
 

Eiendeler 
note 2021 2020 

Anleggsmidler 

Immaterielle eiendeler 

   

Varige driftsmidler 
   

Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i aksjer og eiendeler 

 

3 

 

12 500 

 

12 500 

Sum finansielle anleggsmidler  12 500 12 500 

Sum anleggsmidler 
 

12 500 12 500 

Omløpsmidler 
   

Fordringer 

Kundefordringer 

4 
 

219 763 

 

148 244 

Fast reiseforskudd  5 000 5 000 

Andre fordringer  40 664 187 377 

Sum fordringer  265 427 340 621 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 196 113 1 490 535 

Sum omløpsmidler 
 

1 461 540 1 831 156 

Sum eiendeler 
 

1 474 040 1 843 656 



Årsregnskap 2021 

Balanse 

 

 

 

Asker Kunstløpklubb 

 
 

Egenkapital og gjeld 
note 2021 2020 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 

   

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 

  

1 122 446 

 

1 575 849 

Sum opptjent egenkapital  1 122 446 1 575 849 

Sum egenkapital 6 1 122 446 1 575 849 

Gjeld 

Avsetning for forpliktelser 

   

Annen langsiktig gjeld 
   

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 

  

72 277 

 

4 813 

Skyldig offentlige avgifter  106 711 106 911 

Annen kortsiktig gjeld  172 606 156 083 

Sum kortsiktig gjeld 7 351 594 267 807 

Sum gjeld 
 

351 594 267 807 

Sum egenkapital og gjeld 
 

1 474 040 1 843 656 
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Noter til årsregnskapet 2021 
 

Regnskapsprinsipper 

 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NIFs regnskap og de unntak 

som foreligger for små foretak. 

 
Som hovedregel er inntekter registrert i den perioden de er inntjent 

og kostander i den perioden de er påløpt. 
 
 
 

Note 2 
Lønnskostnader 

 

 2021 2020 

Lønn, feriepenger 1 643 414 1 470 943 

Arbeidsgiveravgift 229 509 200 151 

Pensjonskostnader 30 301 18 973 

Andre personalkostnader 6 136 8 658 

Sum 1 909 360 1 698 725 

Gjennomsnittlig faste antall ansatte i 2021 har vært 3. 
  

Det er ikke utbetalt styrehonorar. 
  

Kostnader til innleide trenere - 5 168 

Note 3 

Investeringer i aksjer og andeler. 

  

Aksjer i Askerhallen sportsklinikk 12 500 12 500 

 
Note 4 

Kundefordringer og andre fordringer 

  

Kundefordringer 

Åpne poster kunder pr 31.12.21 

 

219 763 

 

148 244 

 

Andre fordringer 

Fast reiseforskudd 

 
 

5 000 

 
 

5 000 

Opptjent inntekt 33 682 186 189 

Forskuddsbetalt kostnad 6 982 1 188 
Sum 265 427 340 621 



 

 

Note 5 
Skattetrekkskonto 

Bundne midler på skattetrekkskontoen pr 31.12.21 er kr 

 
 
49.036,- 

 

Skyldig skattetrekk er pr 31.12.21 er kr 49.036,-   

 
Note 6 

Endring i egenkapital 

 

 
2021 

 

 
2020 

Egenkapital 01.01 1 575 849 1 011 825 

Tilført fra årets resultat -453 404 564 024 
Egenkapital 31.12 1 122 446 1 575 849 

 
 
 
 

Note 7 
Kortsiktig gjeld 

 

2021 
 

2020 

 
Påløpt kostnad 

 
- 

 
6 927 

Leverandørgjeld 72 277 4 813 

Skyldig offentlige avgifter 106 711 106 911 

Skyldig feriepenger 159 107 149 156 

Forskuddsbetalt inntekt 13 500  

Sum kortsiktig gjeld 351 595 267 807 

 



Styrets Økonomiske Årsberetning 2021 

Asker Kunstløpklubb AKK 
 

Virksomhet 
Asker Kunskløpklubb AKK er et idrettslag som driver organisert idrett innenfor kunstløp. Klubben har 
utøvere i alle klasser, og er en av norges ledende klubber innen både topp og bredde for kunstløp.  
 
Klubben jobber for å promotere idretten og at denne skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og 
klasse, og ønsker å ha et tilbud til alle innenfor de rammene klubben er tildelt.  
 
Formål 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF).All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet.  
 
All virksomhet skal være rusfri, og dette praktiseres både av medlemmer og ledere/tillitsvalgte i 
forbindelse med trening, konkurranser, reiser og samlinger mv 
 
Asker Kunstløpsklubbs visjon er motiverte utøvere på alle nivåer.  
 
Årsregnskap 
Årsregnskapet for AKK viser for 2021 et underskudd på 454 050,- mot et overskudd på 564 024,- i 2020. 
Klubbens totale inntekter i 2021 var på kr 1 759 139,-  mot kr 3 059 085,- i 2020. Underskuddet kommer 
som en følge av lavere aktivitet under Covid, kombinert med noe lavere kompenasjon i 2021. 
 
Dette gjenspeiler seg også på inntektene til klubben. Kr 1 126 370,- eller ca. 64 % av inntektene er 
kommer fra klubbens utøvere gjennom medlemskap, semesteravgift og treningsavgifter i alle klasser. At 
denne andelen har økt fra 45 % i fjor henger sammen med at det er lavere inntekter på blant annet 
arrangementssiden det siste året.  Av andre store inntektsposter er det grasrotandel kr 101 191,- , mva 
kompensasjon kr 198 454,-, dugnad/kiosk/lotteri inntekter kr 86 650,-, arrangementer, herunder også 
sommerleir kr 122 700.  
 
Den største kostnaden er lønn trenere (både ansatte og innleid) og var i 2021 kr 1 909 360,- mot kr 1 
698 726,- i 2020, dvs. ca. 84% av klubbens totale kostnader mot ca 64% i fjor. Lønnskostnaden har økt 
med kr 210 634,- i forhold til 2020. Økningen i lønnskostnader fra 2019 og ut 2021 er på totalt kr 
490.123,-, som kan forklares delvis med en harmonisering av kontrakter og lønnsøkning, samt at man 
har i større grad forsøkt å fange opp den tid som faktisk er arbeidet og avlønnet dette.  
 
Av andre store kostnader er leie istid vårisen i Holmenhallen og øvrig isleie kr 148 075,-, som er ca 
halvparten av kostnaden fra året før. Dette er naturlig, da 2020 var et år hvor vi leide mye ekstra is 
grunnet Covid19, noe vi ikke har gjort i 2021.  
 
Egenkapitalen er per 31.12.21 kr 1 122 446, noe som er ned 453 000,- fra 2020. Klubben har likevel økt 
egenkapitalen i løpet av perioden med Covid19 med totalt kr 109 974,-, og er økonomisk godt rustet til å 
fortsette jobben med å bringe klubben tilbake medlemsmessig til pre covid.  
 
2021 har vært et spesielt år med tanke på drift av klubben, også fra et økonomisk ståsted. 
Aktivitetsnivået har vært noe lavere, samt at vi har mottatt noe mindre kompensasjon for 
ekstrakostnader knyttet til Covid. Klubben valgte blant annet å ikke permittere trenere den perioden alt 
ble stengt ned. Dette for å ivareta våre ansatte, samt at man var av den oppfatning at selve lockdown 
ville være kortvarig, hvilket den ble.  
 
Året samlet viser et underskudd, men for covid perioden har klubben hatt et overskudd på 109.974,-, 
noe som må kunne sies å være bra.  
 



Asker Kunstløpklubb AKK Økonomisk årsberetning 2021 

Hendelser etter balansedagen som kan være av interesse er at samfunnet har åpnet opp igjen, slik at 
man kan avvikle skøyteskole, leire og andre arrangementer som normalt. Dette vil være avgjørende for 
den økonomiske utviklingen for klubben over tid.  
 
Slik styret ser det, har klubben tilstrekkelige midler til å dekke de forpliktelser som påhviler klubben 
etterhvert som disse forfaller. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Asker 
Kunstløpsklubbs' eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.  
 
Fortsatt drift 
Styret er av den oppfatning at vilkårene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er utarbeidet under 
denne forutsetningen.  
 
Arbeidsmiljø, likestilling samt aktivitets- og redgjørelsesplikten 
Klubben har som mål å skape et inkluderende miljø, samt være en arbeidsplass der det råder full 
likestilling mellom kjønnene. Den kjønnsmessige fordelingen i klubbens styre har vært 1/3 kvinner og 2/3 
menn, blant klubbens ansatte er det 100% kvinner. 
 
Klubben har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Selskapet har hatt 3 deltidsstillinger, tilsvarende 1,75 
årsverk og det har vært lavt sykefravær i 2021.  
 
Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen i 2021.  
 
Ytre miljø 
Klubbens virksomheten medfører ikke forurensning eller utslipp av betydning som kan være til skade for 
det ytre miljø. 
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