
IL Tyrving Orientering , referat fra årsmøtet 2016 
 
 
Sted: Tyrvinghuset 
Dato: 27.januar 2016 kl.19.00 
Antall fremmøtte medlemmer: ca. 25 
 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste   
 
Ingen kommentar til innkalling og saksliste. 
 
 
2. Valg av møteleder og referent   
 
Are Kristiansen ble valg til møteleder.  
Morten Christophersen ble valgt til referent. 
 
 
3. Årsberetning 2015   
 
Are Kristiansen leste hovedpunktene i årsberetningen.  
Følgende kommentarer ble anført: 
 

 Henning Spjelkavik er medlem av IOF teknisk komite, som tilføyes på side 1. 
 Torgeir Nørbech representerte Norge i VM, og dette tilføyes under sportslige resultater øverst på side 3. 
 Tyrving orientering vokser noe i antall, men mesteparten av medlemsøkningen skyldes opprydning i 

medlemsregisteret. 
 Det har vært færre aktive ungdommer i 2015 enn foregående år, og årskullene er så små at det er kritisk. 

Til sammenligning har våre naboklubber store ungdomskull, og vi har mistet en ungdom til Fossum i 
2015.  

 Rekruttering av nye o-løpere er stadig en utfordring, og det samme er overgangen fra rekrutt til 
ungdom. Det vil bli gjort grep ved at rekruttkurs erstattes av nybegynnertreninger, og disse legges 
sammen med klubbens o-tekniske hovedtreninger. 

 Tyrvings deltakerantall i o-løp er fortsatt nedadgående. 
 
 
4. Regnskap 2015   
 
Are Kristiansen presenterte hovedtallene i resultatregnskapet. 
 
O-gruppa hadde et underskudd på kr 34 197 i 2015, som var litt dårligere enn budsjett (kr 22 000) men noe bedre 
enn 2014 (kr 70 517). Underskuddet kunne blitt betydelig høyere med normal aktivitet for ungdommer, juniorer 
og seniorer. Egenkapitalen er på kr 533 163, og er fortsatt god. 
 
Det var ingen kommentarer knyttet til regnskapet. 
 
 
5. Budsjett 2016   
 
Are Kristiansen presenterte hovedtallene i budsjettet for 2016. Det ble budsjetterte med et underskudd på 
kr 19 000. 
 
Jørgen Holmboe kom med forslag om at Tyrving melder sin interesse for å delta i Rusken-aksjon, og det nye 
styret følger opp dette. Budsjettet ble ikke endret, men dette kan gi økte dugnadsinntekter.   
 



Videre ble det foreslått at den delen av aktivitetsgiften som evt. knytter seg forsterket oppfølging av 
ungdom/junior får et annet navn en aktivitetsavgift og skilles ut på egen linje i regnskapet. Dette følges opp av 
det nye styret. 
 
Are Kristiansen informerte om at et klubbmedlem av egen lomme har forskuttert kr 100 000 av forventet arv 
etter Ivar Oppsal, til dekning av godtgjørelse til trener for ungdom/junior. Som følge av dette ble både inntekts- 
og kostnadssiden på elite- og talentutvikling økt med kr 100 000, til hhv. kr 450 000 og kr 900 000. 
 
Budsjettet ble deretter godkjent. 
 
 
6. Innkomne forslag 
 
Det var ingen innkomne forslag. 
 
 
7. Valg   
 
Følgende personer ble innvalgt i styret til IL Tyrving Orientering 2016: 
 
Leder    Svein Jacobsen (ny)  
Rekrutt & Talentutvikling  Morten Christophersen (gjenvalg)  
TET-junior/senior/elite   Are Kristiansen (leder i 2015)  
Bredde & Sosial    Camilla Stridsklev (gjenvalg)  
Marked     Ole Underthun Johansen (gjenvalg)  
Arrangement    Bjørn Henning Grandal (gjenvalg)  
Mosjonsorientering  Unn Ellefsen (gjenvalg)  
 
Styret hadde ikke funnet noen kandidater til valgkomite, og styret ble gitt fullmakt til å utnevne to personer til 
valgkomite. 
 
Andre stillinger som ble valgt av årsmøtet for 2016  
 
Kartansvarlig    Åsa Franzen (gjenvalg )  
Rekruttansvarlig    Karl-Johan Malmberg (ny)  
Tur-O ansvarlig    Unn Ellefsen (gjenvalg) 
 
 
8. Virksomhetsplan 2016  
 
Are Kristiansen gikk gjennom hovedpunktene i o-gruppas virksomhetsplan for 2015. 
 
 
Heder og ære 
 
Jørgen Holmboe ble tildelt Tyrvings fortjenestemedaljer. Den har ikke vært delt ut siden 1997. 
 
Arne Tiltnes ble hedret etter mange år i styret når han nå trer ut, og Marianne Njåstein ble også hedret for 
fantastisk innsats i mange år når hun nå ønsker å trappe ned sitt engasjement. 
 
 
Sandvika, 27. Januar 2016 
 
Morten Christophersen 
 


