
	

	
	
	
	

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ÅRSMØTE 2021 

NIXIES 
CHEERTEAM 
TRONDHEIM 

 

Dato: 15.02.2022 
Klokken: 19:00 
Sted: Flatåshallen sos.rom 2. etg. 

Det vises til innkalling datert 13.12.2021 sendt ut på e-post  
til alle klubbens medlemmer iht. liste i KlubbAdmin, 

samt kunngjøring på vår hjemmeside 



	
	
	
	

	
	
	
	

 
Vedlegg: 
 
1. Styrets årsberetning for 2021 
2. a) Årsoppgjør/regnskap 2021     b) Revisorberetning. 
3. a) Styrets forslag til budsjett 2022   b) Underbudsjett for Tr.h. Open 
4. Forslag til forretningsorden 
5. Organisasjonsplan 
6. Rollebeskrivelse daglig leder 
7. Saker til årsmøte fra E. Sundberg 
8. Saker til årsmøte fra L. Skjelten 
9. Organisasjons- og strategiplan versjon D (07.12.2021) 
10. Vedtekter – sist endret 11.12.2019 – trådt i kraft fra 01.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha 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 § 5 til § 8. 

 
Sak 2: Valg av dirigenter 
Styrets innstilling til vedtak: Som dirigent velges Svein Endre Møkkelgård. 
 
Sak 3: Valg av protokollfører 
Styrets innstilling til vedtak: Som protokollfører velges Nora Hatteland. 
 
Sak 4: Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen 
Styrets innstilling til vedtak: Til å underskrive protokollen velges ….(1) og …… (2). 
 
Sak 5: Godkjenning av innkallingen 
Styrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 
Sak 6: Godkjenning av saklisten 
Styrets innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes. 
 

Sak 7: Godkjenning av forretningsorden 
Styrets innstilling til vedtak: Forretningsorden (vedlegg 4) godkjennes. 
 
 

Sak 8: Godkjenning idrettslagets årsberetning utarbeidet av styret 
Det vises til vedlegg 1, der det bl.a. er redegjort for styrets arbeid, idrettslagets 
aktiviteter, arbeidet i komiteene, medlemsutvikling, sportslig arbeid og administrative 
forhold. 
 
Styrets innstilling til vedtak: Idrettslagets årsberetning utarbeidet av styret 
godkjennes. 
 
 

Sak 9: Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske 
beretning og revisors beretning 
Det vises til vedlegg 2a og 2b. 
 
Regnskapsmessige og økonomiske forhold er kommentert i styrets årsberetning i 
vedlegg 1. 
 
Styrets innstilling til vedtak: Regnskap med balanse for 2021 for Nixies Cheerteam 
Trondheim godkjennes. Overskuddet på kr. 19.683,- avsettes til annen egenkapital. 
 
 



	

 

Sak 10: Behandling av innkomne forslag og saker 
Det vises til vedlegg 7 og 8. 
 
Sak	fra:	 Hva	saken	gjelder:	 Styrets	vurdering	og	innstilling	til	vedtak:	
E.	Sundberg	 Sak	10.1.	

Endringer	i	lag	for	å	opprettholde	
høyest	mulig	nivå.	Målsetting	om	topp	
3.	

Styret	vurderer	det	slik	at	spørsmålet	omkring	
bredde	vs.	topp	må	drøftes	og	debatteres	bredt	og	
grundig	før	man	vedtar	nye,	detaljerte	retningslinjer.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Det	opprettes	et	utvalg	
som	utreder	saken,	drøfter	klubbens	verdigrunnlag	
og	overordnede	målsettinger	og	kommer	med	et	
konkret	forslag	til	veien	videre	for	Nixies.	Relevante	
tema	for	utvalget	vil	bl.a.	være	satsning,	toppidrett,	
trappemodeller,	rekruttering,	inkludering,	ivare-
takelse	av	alle	utøvere	i	klubben	uavhengig	av	
ferdighetsnivå	m.fl.	

E.	Sundberg	 Sak	10.2.	
Senior	5.	Minimumsnivå	ant.	utøvere.	
Rekruttering.	

Forslaget	bryter	med	klubbens	intensjoner/	
målsettinger	om	lagånd	og	lagtilhørighet,	da	en	
gruppe	på	ca.	4	utøvere	neppe	vil	føle	seg	som	et	
ordinært	”lag”.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Det	opprettes	et	utvalg	
som	utreder	saken,	drøfter	klubbens	verdigrunnlag	
og	overordnede	målsettinger	og	kommer	med	et	
konkret	forslag	til	veien	videre	for	Nixies.	
Jfr.	sak	10.1	

L.	Skjelten	 Sak	10.3.	
Bredde	vs.	topp.	Satsning	landslag.	

Forholdet	mellom	bredde	og	topp	har	vært	
gjenstand	for	diskusjon	en	rekke	ganger.	Slik	dette	er	
formulert	i	dagens	organisasjonsplan,	så	er	Nixies	en	
breddeklubb	–	men	de	som	ønsker	det	har	
muligheten	for	å	satse	på	toppidrett	(eksempelvis	på	
landslagene).	
Styret	vurderer	det	slik	at	spørsmålet	omkring	
bredde	vs.	topp	må	drøftes	og	debatteres	bredt	og	
grundig	før	man	vedtar	nye,	detaljerte	retningslinjer.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Det	opprettes	et	utvalg	
som	utreder	saken,	drøfter	klubbens	verdigrunnlag	
og	overordnede	målsettinger	og	kommer	med	et	
konkret	forslag	til	veien	videre	for	Nixies.	
Jfr.	sak	10.1	

L.	Skjelten	 Sak	10.4.	
Cheerkompetanse	i	styret.	Alle	i	styret	
må	ta	grunnkurs	i	cheer.	

Styret	må	besitte	en	samlet	kompetanse	som	gjør	at	
det	er	kompetent	på	en	rekke	fagområder,	i	tillegg	til	
det	sportslige.	Et	grunnkurs	i	cheer	er	på	16	timer,	og	
er	primært	tilrettelagt	for	trenere.	Styret	vurderer	
det	som	ønskelig	at	styrets	medlemmer	har	grunn-
leggende	kunnskaper	om	sporten,	men	ser	det	ikke	
som	hensiktsmessig	at	alle	må	igjennom	dette	
kurset.	En	redusert	versjon	på	anslagsvis	2	-	3	timer	
vil	nok	være	mer	riktig	etter	styrets	vurdering.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Forslaget	avvises.	



	

L.	Skjelten	 Sak	10.5.	
Ekstraordinære	situasjoner	og	opptak	
til	lag	

Styrets	innstilling	til	vedtak:	Det	opprettes	et	utvalg	
som	utreder	saken,	drøfter	klubbens	verdigrunnlag	
og	overordnede	målsettinger	og	kommer	med	et	
konkret	forslag	til	veien	videre.	
Jfr.	sak	10.1	

L.	Skjelten	 Sak	10.6.	
Valgkomite	og	valg	av	sportslig	komite	

Å	utnevne	en	egen	valgkomite	som	skal	innstille	på	
medlemmer	i	sportslig	komite	mm.	synes	å	være	
unødvendig.	Vil	medføre	økt	byråkrati.	
Dessuten	noe	upraktisk,	da	årsmøtet	normalt	
avholdes	i	febr./mars	og	ansettelse	av	trenere	(=	de	
som	innehar	disse	rollene)	vanligvis	skjer	i	mai.	
	
Forslaget	krever	også	en	vedtektsendring.	Det	er	
styret	som	pr.	i	dag	oppnevner	komiteer	og	utvalg.	
Idrettslaget	er	bundet	av	NIF`s	Lovnorm,	som	gjelder	
for	alle	idrettslag.	Ved	evt.	motstrid	mellom	
idrettslagets	regelverk	og	NIF`s	regelverk,	går	NIF`s	
regelverk	foran	(jfr.	§24).	
	
Iht.	§22	legger	valgkomitèen	fram	innstilling	på	
kandidater	til	alle	tillitsverv	som	skal	velges	på	
årsmøtet.	Eksempelvis	vil	en	PW-ansvarlig	ikke	være	
å	betrakte	som	et	tillitsverv	i	denne	sammenhengen.	
	
Årsmøtets	oppgaver	er	iht.	§16	pkt.	14	å	velge	styre,	
representanter	til	ting	og	møter,	valgkomitè	og	evt.	
øvrige	valg	iht.	idrettslagets	org.plan.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Forslaget	avvises.	

L.	Skjelten	 Sak	10.7.	
Sportslig	leders	myndighet	til	
avgjørelser	

Dette	er	allerede	ivaretatt	gjennom	dagens	regime	
og	vedtatte	instrukser	og	fullmakter.	Det	sittende	
styret	ser	per	i	dag	ingen	grunn	til	å	foreta	endringer	
i	sine	instrukser	og	fullmakter	til	underordnede	
organisasjonsledd.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Forslaget	avvises.	

L.	Skjelten	 Sak	10.8.	
Fullmakter	under	årsmøtet.	Muligheter	
for	å	stemme	på	vegne	av	andre.	

Krever	vedtektsendring.	Idrettslaget	er	bundet	av	
NIF`s	Lovnorm,	som	gjelder	for	alle	idrettslag	–	og	i	
denne	normen	er	det	ikke	gitt	adgang	til	å	benytte	
seg	av	fullmakter.	Ved	evt.	motstrid	mellom	
idrettslagets	regelverk	og	NIF`s	regelverk,	går	NIF`s	
regelverk	foran.	
	
Styrets	innstilling	til	vedtak:	Forslaget	avvises.	

L.	Skjelten	 Treneravtale.	Oppmøteplikt.	 Styret	tar	forslaget	til	etterretning,	og	vil	ved	neste	
korsveg	innarbeide	forbedrede	rutiner	og	premisser	i	
treneravtalene.	
Styret	vurderer	saken	til	å	ikke	være	en	årsmøtesak.	

 
 
 



	

Sak 11: Fastsetting av medlemskontigent på minst kr. 50,- samt 
treningsavgifter 
Styret foreslår at medlemskontigenten fastsettes til kr. 130,- for kalenderåret 2022, 
dvs. ingen endring. 
 
Når det gjelder fastsetting av treningsavgifter, så er det en innarbeidet praksis at det 
er styret som avgjør dette. Det samme gjelder egenandeler på turer. Egenandeler på 
turer vil nødvendigvis måtte beregnes for hver gang, basert på antall utøvere som 
deltar, kostnadsnivå på reise, opphold etc. Styret plikter uansett å fastsette trenings-
avgifter og egenandel  på turer i tråd med budsjett og økonomiske forutsetninger 
ellers i klubben. 
 
Styrets innstilling til vedtak: Medlemskontigenten fastsettes til kr. 130,- for 2022. 
Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter for de ulike lagene, samt vedta 
egenandel for turer. 
 
 

Sak 12: Idrettslagets budsjett 
Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2022 (vedlegg 3 a). Budsjettet er i 
prinsippet bygd opp over samme lest som tidligere. 
 
Av spesielle forhold nevnes følgende: 
 

o Det er budsjettert med gjennomføring av Trondheim Open i mai 2022 (se eget 
underbudsjett, vedlegg 3 b) 

 
o Videreføring av kursbudsjett for trenere – i tråd med klubbens sportslige 

ambisjoner 
 

o Videreføring av nivå på trenerhonorarer ifht. forrige sesong. Skattemessige 
forhold avklares nærmere 

 
o Konkurranseturer foreslås å være selvfinansierende, der egenandeler i all 

hovedsak dekker opp de totale kostnadene for hver enkelt tur 
 

o Det er satt av midler til supplering av lagdrakter, da vi mangler en del 
størrelser og noen av draktene er ødelagte. Det er også satt av midler til nye 
drakter til hele lag 

 
o Loddsalg – brutto omsetning 400.000,- 

 
o Treningsavgifter videreføres på omtrent samme nivå som forrige år 

 
o Lønnsmidler til nyopprettet deltidsstilling som daglig leder er tatt inn i 

budsjettet 
 
Styrets innstilling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for Nixies Cheerteam 
Trondheim 2022 godkjennes av årsmøtet. 
 
 



	

 

Sak 13: Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 
I forhold til tidligere er daglig leder tatt inn i organisasjonsplanen. 
 
Styrets innstilling til vedtak: Idrettslagets organisasjonsplan vedtas i tråd med 
vedlegg 5. 
 
 

Sak 14: Valg 
 

Årsmøtet må bl.a. velge styre, 2 revisorer og valgkomite for kommende år – jf.r §16 i 
idrettslagets vedtekter. 
 
Saksgang: Valgkomiteen fremmer innstilling av nye styremedlemmer. 
Styret fremmer innstilling av ny valgkomite og valgte revisorer. 
 
Leder, nestleder og sportslig leder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. 
 
Sportslig leder og vararepr. velges for 1 år, øvrige for 2 år. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 

Leder   2 år 
Nestleder Silje Fuglaas-Hahn Ikke på valg 1 år 
Styremedlem Kristin Tellefsen Ikke på valg 1 år 
Styremedlem Geir Sivertsen Ikke på valg 1 år 
Styremedlem Joachim Rønning  2 år 
Styrem./sport Arve Ottem  1 år 
Første vararepr. Jon Inge Høvik Aas  1 år 
Andre vararepr. Lena Holten Skibnes  1 år 

 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Utøverrepresentant med møte- og talerett velges av utøverne selv i etterkant av 
årsmøtet. 
 
Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene – jfr. rollebeskrivelse for daglig leder. 
 
 
Styrets innstilling til valgkomite: 
 

o Heidi Leistad (leder) 
o Hanna N. Valstad 
o Hanne Stene Yilmaz 
o Anna M. Waade (vara) 

 
 



	

Styrets innstilling til valgte revisorer: 
 

o AA 
o BB 

 
 

Styrets innstilling ang. representasjon på ting og møter: 
 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
 
 


