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SAK 1 : GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 
Navn på fremmmøtte medlemmer med stemmerett i henhold til lov for Sandefjord Turn & Idrettsforening vedlegges  protokollen. 

Stemmerett har alle som er over 15 år, har vært medlem i minst 1 måned og betalt kontingent. Det er til  det digitale møtet 

påmeldt..... medlemmer. Av disse møtte....... Antall stemmeberettigede:.... 

 
Innstilling: Godkjennes. 

 

 
SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN 
Det er innkalt til ordinært årsmøte i Hovedforeningen i henhold til klubbens 

lov § 14 med e-post til til medlemmene og informasjon på klubbens hjemmeside. Dokumenter som legges frem for behandling på 

generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på www.stif.no. 
 

Innstilling: Godkjennes. 
 

 

SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTEN 
Innstilling: Sakslisten godkjennes. 

 

 
SAK 4 : GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 

 
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER VIA IDRETTENS OFFICE 365 

 

1. Gjennomføring av årsmøtet 

1.1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsorden. 

1.2. Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i ved å be om ordet i GO PLENUM  og kan bare tale til årsmøtet når 
dirigenten har gitt vedkommende ordet. 

1.3. Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kan kun slå denne på dersom de er gitt ordet av dirigenten. 
1.4. Chatten skal kun benyttes til følgende, med mindre dirigenten beslutter noe annet: 

-For å informere om at man forlater årsmøtet 
-For å melde fra om tekniske problem 

 

 

 
 
 

http://www.stif.no/
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2. Protokoll 

2.1. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 

2.2. I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den 
enkelte sak, og resultatet av avstemminger med antall stemmer for og imot, og evt. blanke stemmer. 

2.3. Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.  

2.4. Det gjøres opptak av årsmøtet som støtte til protokollfører. 

Innstilling: Forretningsorden godkjennes. 

 
SAK 5: VALG AV MØTEDIRIGENT 
Innstilling: 

Som dirigent velges: Styreleder Morten Brændvang Innstilling: 

Godkjennes. 

 

SAK 6: VALG AV REFERENT 
Innstilling: 

Som referent velges: Evy Kruse 

Innstilling: Godkjennes. 

 

 

SAK 7: VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å SIGNERE PROTOKOLL 
 

Undertegne protokollen: 

 
1. ……………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………….. 

 
Innstilling: Godkjennes. 

 

 
SAK 8: UTDELING AV UTMERKELSER 

Foreningens utmerkelser utdeles av styrets leder, nestleder og representant for hedersmerkeutvalget. 

 
SAK 9: ÅRSMELDINGER 2020 
SAK 9-1: GRUPPER 

Årsmeldingene for gruppene er forkortet i denne oversikten. 

 
Generelt har 2020 vært et år helt utenom det vanlige, men lite aktivitet sett i lys av det som var planlagt, og hva som gjennomføres et 

vanlig år. Alle våre idretter har vært holdt igang så sant det har vært smittevernmessig forsvarlig. Det meste av konkurranser har ikke blitt 

noe av. Medlemsmessig har gitt store utfordringer for turngruppa i denne tiden, og det har vært en «trang» start for våre nye idretter. 

Samtidig har vi hatt vekst i enkelte grener(se medlemstallene). Det har overalt vært lagt ned et betydelig arbeid inn mot smittevern. 

Dette har også involvert absolutt alle, fra de yngste utøvere til foresatte, trenere og styrer. Noen grener med utøvere over 20 år har 

ikke trent inne i det hele tatt, under perioden med restriksjoner fra mars måned. 
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STIF Allidrett 

Styre: Administrert under hovedforeningen. Treneransvar: Vetle Laukli Brændvang og Mia Stoltz. 

Året: STIF Allidrett er administrert av hovedforeningen. 2020 er gruppens 19. år med aktiviteter. Trenerne har hatt en munter gjeng i 

sving. Det har vært gjennomført opplegg i ulike idretter: Turn, friidrett, håndball, fotball, samt en bolk med ulike leker(alle mine duer 

osv.). Gruppa har fortsatt sin base på Bugården ungdomsskole, gymsalen, og har ellers og vært utendørs i Bugårdsparken med 

orienteringsgruppa og med fotball. 

Det har vært stor begeistring for de forskjellige aktivitetene. Vi har også i år hatt flott bistand fra egne rekker I de idrettene vi har I 

klubben. 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Det har vært stabilt, og ingen endringer av betydning(se oversikt). 

 

 

STIF Basket/Sandefjord Whalers 

Styre: Leder Anne Laukli, nestleder/kasserer: Andreas Krapp, sportslig leder: Jakub Kosicki 
 

Året: Styret har hatt jevnlig kontakt på epost, telefon og i fysiske møter. Aktivitet: Våren 2020 trening: Klubben trente fast i Idrettshallen på 
SVGS, to dager i uka. Treningene har vært delt mellom G14 (2006-2005),G17/senior og de under 14 år. Våren 2020 seriespill: Klubben har 
hatt fire lag i seriespill, G13 (2008-2007), G14 (2006-2005), G17 (2004-2003) og senior i 4.divisjon. Hjemmekamper arrangeres fortsatt i 
Bugårdshallen. På grunn av pandemien ble serie-spillet avsluttet før siste kamphelger. G17 ledet sin serie, og ville ha vunnet uavhengig av siste 
kamper. Det ble ikke arrangert nasjonalt mesterskap.Vårens aktiviteter ble preget av korona og smittevernregler. Åpen hall på fredager. 

 

Høsten 2020 trening: Klubben har fått ny treningshall, i Idrettshallen på SVGS. Det har vært faste treninger mandager og onsdager, med  ulike 
treningsgrupper hovedsaklig basert på alder. Seriespill: Klubben har hatt fem lag i seriespill, G13 (2009-2008), J13 med disp (2009-2006), G14 
(2007), G15 med disp (2006-2005), G19 (2004-2002). Vi arrangerte tre hjemmekampdager i Bugårdshallen. 
Serien ble midlertidig utsatt fra slutten av november på grunn av pandemien. 

 
Andre aktiviteter: Basketskole ble gjennomført i uke 33 med 20 deltakere i alderen 9-13 år, basketcamp samme uke, med Jakub som trener og to 
ungdoms-utøvere som hjelpetrenere. Det ble også arrangert en basketcamp i uke 33 på ettermiddagen for ungdomsutøverene. 

 
Rekruttering: Rekruttering har vært gjort gjennom venner av utøvere og basketskole før skolestart. Det har kommet til nye utø vere gjennom hele året.Det har 
vært åpen hall hver fredag i Idrettshallen på SVGS. Dette er et populært tilbud både for utøvere i klubben og for nye barn og unge. Vi ser at det er 
en god arena for de som er nysgjerrige og basket-interesserte til å prøve seg på et lav-terskel tilbud. Mange nye barn og unge har vært innom. 

 
Prosjekt: Inkludering i idretten: Klubben har fått midler fra Vestfold Telemark idrettskrets til inkludering i idretten. Dette har gjort det mulig å dekke utgifter for 
barn og unge fra sårbare familier, kjøpe inn nye baller, holde åpen hall, og dommerkurs. Nedsenkbare kurver: Klubben har fått midler fra Torbjørn Hansen 
stiftelsen til å montere senkbare kurver. Senkbare kurver er montert, to i Bugårdshallen og to i Idrettshallen på SVGS.Jentesatsing: Klubben har i samarbeid med TNT 
Towers (Tønsberg) fått EB-midler fra regionen til felles jentesatsing. På grunn av pandemien ble det ingen aktiviteter. 

 
Kompetanse: Klubben satser på trenerkompetanse og utvikling av tillitsvalgte. I løpet av 2020 har Jakub og Morten startet på trener 2 kurs. Vi hadde 
dommerkurs i desember, der 8 utøvere og en trener gjennomførte kamplederkurs (for Easy basket). 

 Sportsplan: Revideres. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

              Medlemsutvikling: Her har det til tross for omstendighetene «løsnet» i 2020, og en vekst med 22 medlemmer.
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STIF Bordtennis(prøvegren) 

Styre: Administrert under hovedforeningen. Sportslig leder: Jan Thomas Bratteng, hovedtrener/kontaktperson:Frank Martiniussen. 

Året: Vanskelig start, i pandemien. Vi fikk benytte gymsalen på Mosserød skole, og har hatt tilgang til nødvendig utstyr. Det er inngått en avtale 

via forbundet om bordtennis i samarbeid med Mosserød skole. Da valgte vi et innendørs bord, og et til utend ørs bruk i skolegården. Når 

pandemien er over ser vi fram til et samarbeide med skolen, hvor flere klassetrinn vil få godt kjennskap til STIF Bordtennis. Ellers hatt et 

nybegynnerkurs med godt oppmøte. Men med litt lite sammenheng i treninger ser vi fram til bed re tider og større stabilitet. Det er stor 

interesse for sporten ellers, så vi er optimistiske. 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Få medlemmer foreløpig. 

 
 

STIF Friidrett 

Styre: Leder har manglet. Nestleder/kasserer: Elin Svendsen, sportslig leder: Elin Gunilla Risberg. 
 

Året: Styre og stell:Det har blitt avholdt 2 møter med et delvis styre, sammen med trenerne i 2020.Friidrettsgruppa har dessverre manglet leder i hele 
2020 og er fortsatt uten leder. Gruppa har således ikke klart å fylle opp styret. De valgte medlemmene består per i dag av:Elin Svendsen, kasserer 
Elin Gunilla Risberg, sportslig lederJan Morten Jansen, varaBrynjar Røgeberg, vara.Friidrettsgruppa har  behov for nye krefter i styret og ikke minst en 
ny leder. Inntil videre går den daglige driften som i siste halvdel av 2019 gjennom sportslig leder og trenernes løpende dialog om treninger og 
konkurranser.Sandefjordsløpet ivaretas gjennom en egen komite, selv om løpet ble avlyst i 2020.En ekstra takk til alle som har bidratt på ulike måter til 
å holde aktiviteten i gang på tross av mangelfullt gruppestyre: 

 
Stevner og aktivitet: Vi arrangerte ingen stevner, som følge av Koronapandemien. Vi rakk å avholde ett foreldremøte/hyggekveld i mars. Vi klarte 
likevel å gjennomføre STIF sommerfriidrettskole for barn i barneskolealder fra kl. 09.00-15.00 mandag-fredag 22.-26. juni med til sammen 86 
barn. Våre 12 egne utøvere og tidligere utøvere var trenere. 

 
Rekrutter og de aktive:Det har vært en sesong med vesentlig redusert sportslig aktivitet, særlig på forsommeren hvor de tradisjonelle stafettene også 
ble avlyst.Treninger har vi klart å holde i gang i alle perioder hvor det har vært tillatt med trening for barn- og ungdom, med relativt stabilt antall på 
treningsgruppene våre. Trenerne for Rekrutter er 11-13 år: Gunilla Risberg og Åshild Jenssen. For de aktive som er 14 år og eldre er treningene ledet 
av Eirik Madsen, Arnt Olaf Stillerud og Malin Bjørge.Likevel har en god del av våre aktiver fått vært med på enkelte stevner, og vi har hatt omtrent 
like mange med på stevner i 2020 som i 2019. Vi håper flere av de vi har på trening blir med i konkurranser, særlig i egen krets. Vi ser at de barna 
og ungdommene som velger å være med på konkurranser har det veldig gøy både sportslig og sosialt. Gledelig er det også atde av utøverne som var 
med og konkurrert i 2020 var i stadig fremgang med nye personlige rekorder og gode resultater.Noen få konkurrerte innendørs hvor Anne-Grete 
Løwe Stillerud (15) og Julie Bjørge Madsen (15) også deltok i ungdomsmesterskapet 6.-8. mars med 4. og 5. plasser som beste resultat. 

 
 

Friidrettsskolen:De cirka 20 utøverne i STIF friidrett fra 1-4. Trinn ble ledet av Line Fladeby sammen med flere hjelpetrenere. Det var  god rekruttering 
på våren og etter sommeren, men dalte litt da vi startet opp inne i Bugårdshallen. Mange synes nok friidrett er best ute under pandemien – men 
tilbudet til de yngste ble opprettholdt med smittevernregler som til en hver tid gjaldt. 
Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Friidretten er igjen i en positiv utvikling, med 12 flere medlemmer enn året før. 
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STIF Håndball 

Styre: Leder Lars Chr. Carlander, nestleder/kasserer: Christian Baresel, Sportslig leder: Asbjørn Westrum. 

Året: Som for all annen idrett ble også håndballen både preget av og utfordret ved pandemien som har herjet. Kampaktivitet har vært begrenset, 

hospitering likeså. Det har til tider gått ut over motivasjonen, men godt fokus på å unngå frafall har gitt resultat(se medlemsoversikt). Det har vært 

lagt ned et betydelig arbeid rundt håndballen, både fra trenere, foreldrekontakter og adminitr ativt. STIF sin visjon om «flest mulig lengst mulig «er 

godt forankret i håndballen. 

Det har vært jobbet godt på alle nivå, både med tilretteleggelse for alternativ individuell trening i helt nedstengte perioder, og felles treninger når 

det har vært mulig. Vi har også hatt inn ekstra ressurs i Tor Håvard Ertsås i forhold til ekstra fokus på målvakt-utvikling framover. Overordnet stort takk 

til alle våre trenere som har vært fleksible og oppfinnsomme for å holde lagene både samlet og motiverte dette året! 

Klubbsamarbeid: Vi har samarbeidet med Helgerød/Gokstad(HGG) og vært en del av Sandefjord Håndball(SH) også i 2020, for å ivareta de 

eldste tenåringene hvor hver enkelt klubb ikke har tilstrekkelig antall utøvere hver for seg. Nettopp for å sørge for 

«flest mulig – lengst mulig». 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Her har det til tross for situasjonen vært en god vekst. Vi endte på +25 medlemmer i 2020 . 

 
 
 

STIF Orientering 

Styre: Leder Kåre Nilsen, nestleder/kasserer Kari Dale, sportslig leder: Svein Thorsen. 

Året: Treningsløp: 15.03 og 22.03 ble avlyst da covid 19 kom. Løp 18/10, 25/10 ble gjennomført ihht. NOF reglene. Løp 1/11 ble avlyst. Løp 

8/11 og 15/11 Utlevert kart gratis ved fremmøte. Fra 22/11 ble kart lagt ut på hjemmesiden under o-gruppa. Kart delt ut gratis 

(søndager)til de som ikke har printet selv.Det er avholdt 1 styremøte. Leder møtte på VOK sitt kretsting og sitter i hovedforeningens styre. 

Aktivitet ellers: 5(7) medlemmer har deltatt i tilsammen 32(38) løp. 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Her er det stabilt med uforandret medlemstall. 

 
 
 
 

STIF Petanque(prøvegren) 

Styre: Administrert under hovedforeningen. Sportslig  leder:  Vina Naidu. Trener/kontaktperson: Lars Peter Häring. 

Året: Stif Pentaque fikk en knallstart med gjennomføring av endel av årets Norgesmesterskap i Sandefjord. Hele Badeparken var i bruk, og 

centercourt ble etablert på torvet. Klubben stod som teknisk/praktisk arrangør. Det var flere hundre utøvere i sving, til glede både for 

handlende i byen og for spesielt interesserte. Ordfører Bjørn Ole Gleditch delte ut kongepokal under en seremo ni på torvet. Gruppa består av 

voksne, og for denne gruppa har det latt seg gjøre å trene i deler av året, selv under restriksjoner. 

Med base i Bugården tiltrekker man seg interesse. Få har meldt seg inn i 2020, men med NM deltagelse i 2021 vil dette endre seg. 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Få innmeldte ved årsskiftet. 
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STIF Rugby(Prøvergren) 

Styre: Administrert under hovedforeningen.Sportslig leder: Shelton Travis. 

Året: Vanskelig start under pandemien. Vi har fått benytte treningsfeltet mellom Jotunhallen og Svømmehallen, og trener hovedsaklig 

utendørs.Vanskelig å starte fra grunnen av med idrett hvor treningsmulighetene ikke har vært stabile. Vi har stor tro på at dette vi endre seg, 

da mange (ikke minst «internasjonale» elever ved Skagerak) er godt kjent med idretten og vil komme til etterhvert. 

Sportsplan: Ingen endringer. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Få aktive registrert i 2020. 

 
 

STIF Ski 

Styre: Leder: Frode B. Furuseth, nestleder/kasserer: Thor E. Thorsen sportslig leder: Frode Hynne. 

Løypelag: Frode B. Furuseth, Håvard Hynne, Truls Wiik, Thor E. Thorsen, Kåre Nilsen, Roger Brede Nilsen, Frode L. Hynne og Espen Brede Nilsen. 

 
Året: 2020 har vært året for revitalisering av skigruppa. Ved STIF årsmøte i 2019 ble det besluttet å starte en satsing på skigruppen etter at den 
hadde ligget tilnærmet brakk i flere år. Skigruppen var sovende, så ved å velge formann, kasserer og sportslig leder var minimumsorganisasjonen 
på plass og arbeidet med revitaliseringen kunne tilta. 

 
Den nye skigruppa besluttet denne stegvise strategien for å gjenoppta aktivitet: 

 
STEG 1 – Gjennomføre politisk og praktisk sikring av lysløypen med tilhørende løyper i Hjertås og omegn. Reetablere forbindelsen til grunneiere og 
kommunen samt fornye gjeldende avtaleverk knyttet til dette. Reetablere løypelaget for dugnader og drift. 

 STEG 2 – Starte utvikling av lysløypen med tilhørende løyper i Hjertås i harmoni og samarbeid med grunneiere og kommunen. 
 STEG 3 – Kjøpe inn moderne løypeprepareringsutstyr for moderne drift i vinter- og barmarksperiodene. 

STEG 4 – Etablere idrettslige aktiviteter som pokalrenn og joggeløp med videre, samt et samarbeid med andre deler av STIF for å få flere av 
deres utendørsarrangement til Hjertåsområdet. 
STEG 5 – Utvide de idrettslige aktivitetene med aktive breddeidrettsutøvere og starte treninger. 

 
Vel et år inn i revitaliseringen har STIF ved utløpet av 2020 evnet utvikling i steg 1, 2 og 3. Dette har skapt en god basis for veien videre selv om det 
er mye som gjenstår. Fokuset har konkret vært på god dialog med grunneiere, kommunen, dugnad, utvikling av løypen og  fremskaffelse av nytt 
utstyr.Dessverre var vinteren 2019/2020 så snøfattig at det ikke var mulig å kjøre opp skiløyper. Det var også bortimot ingen tele heller som gjorde 
at tungt maskinelt vedlikehold stadigvekk ble utsatt i påvente av denne. Dette hemmet oppstarten løypeutvidelsen ved Brekkeåsen, som kom i mål i 
november. 

 
Den snøfattige vinteren ble utnyttet til barmarksdugnader. Gjennom 2020 ble det arrangert 30 dugnader for rydding av kvist og trær, staking av 
tette stikkrenner, fjerning av stein, sikring av brokar, oppfrisking av grøfter, etablering av ny trase ved Brekkeåsen. I tillegg ble det gjennomført 4 
dugnader for krisehåndtering etter uvær. Inngangen til vinteren 2020/2021 viser andre takter med langvarig kulde og tele. Dessverre kom det 
ikke nok snø årets siste måneder for løypekjøring. 

 
Skigruppa etablerte også på Instagram, Vipps og skisporet.no for bedre publikumskontakt, for å kunne motta gaver fra de som ønsker å gi og for å 
holde status i skiløypene direkte oppdatert.Vi fikk etter søknad en gave på 250 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven dekket ikke hele 
behovet for investering så summen ble prioritert til en ny moderne og pent brukt snøscooter, ny slodd, ny rulle for  pakking av løssnø, skitrack med 
motorisert fres for løypesetting. Dette gir moderne og effektiv preparering av skiløyper. 
Sportsplan: Foreligger ikke foreløpig. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Få medlemmer registert i 2020. Logisk ettersom vi foreløpig ikke har aktiviteter/utøvere. 

 
 

 

 

 

 

STIF Turn 

Styre: Leder: Carina Mathiesen Jøreng, nestleder/kasserer: Vibeke Berg Hansen, sportslig leder: Merete Rachløw. 

Styret turnhallfondet: Guttorm Gran, Ragnar Hjertaas, Anne-Ma Foshaug, Carina Mathiesen Jøreng (leder turngruppa) og MortenBrændvang (leder hovedstyret). 

Året: Det er avholdt 2 fysiske styremøter, behandlet 10 – 15 saker på Messenger hvorstyret har en egen gruppe, samt ende saker pr 

mail. Det er avholdt 2 trenermøter; to for alle trenerne. 

Spesielle oppgaver: 
Det har vært et spesielt år for styret, det har vært nedstening av partiene på vårparten, høsten startet med en brann på SVGS som gjorde at 
oppstart måtte utsettes. Når vi komi gang høsten 2020 så ble det partier med begrensede plasser pr parti, noe som igjen gjorde at vi hadde full 
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kontroll pr parti. Alle måtte melde seg på og betale før de fikk være med. Det har vært et krevende år for alle trenere, turnere og styret, det har 
vært mange ting som må tilpasses og tas hensyn til for å kunne gjennomføre treninger. Styrethar vært  tydelige og synlige på partiene dette året, for 
å følge opp aktiviteten i timene. Utøvere over 20 år har dessverre ikke hatt treninger denne høsten.Vi har også måtte redusere antall partier høsten 
2020 pga vi kun hadde speilsalen tildisposisjon. Grophallen ble også stengt av en periode etter brannen på SVGS. 
Det har vært viktig denne høsten at alle turnerne er registrert pga Covid – 19 dersom viskulle få noe smitte på turn. Det er svært viktig at alle utøvere 
registreres, både med tanke på kontingent, men også for at utøverne da er forsikret på treningene. 
Det har ikke blitt gjennomført dugnader i 2020, vi har kun solgt noe av tidligeredugnadsprodukter vi hadde liggende. 

 

Trenerne pålegges å følge kursbeskrivelsen som er omtalt i Sportsplanen, hvilket sikrer et likere innhold på parallelle partier og individuell 
progresjon. Styret synes breddepartiene nå har god kvalitet på treningene, med tydelig voksne hovedtrenere somer flinke til å se hver enkelt utøver 
og hjelpe dem videre i sin utvikling innen sine turnferdigheter. Vi sender til stadighet trenere til kursing, som  sikringskurs, trampettkurs, tumbling, 
frittstående, koreografikurs og trener 1 kurs. I tillegg øker vi klubbens kompetanse inne dømming konkurranse apparatturn, og har sendt flere 
trenerepå dommerkurs også. Noen trenere gjennomfører høyere trenerutdanning på eget initiativ. 
Medlemstallet har gått litt ned i 2020 pga Covid – 19 og begrensede plasser på partiene.Dette håper vi vil stige i 2021 tror vi er over på høsten 
før det blir mer vanlig turn. 

 

Det ble ikke gjennomført juleshow på Hjertnes i 2020. Grophallen har ikke vært utleid til bursdager i 2020. Høsten 2020 søkte vi om midler fra 
turnhallfondet til ny skumgummi i gropen, dette fikk vi innvilget. Bestillingen ble sendt påslutten av 2020 med levering i januar 2021. 

I november hadde vi dugnad i grophallen hele hallen med vasket ned og ryddet. Tusentakk til alle foreldrene og trenere som stilte opp og gjennomførte 
denne jobben.Det har ikke blitt jobbet noe spesifikk med rekrutering til konkurranse parteien våre. Vihar dessverre ingen  apparaturn parti til gutter høsten 
2020. Vi er stadig på jakt etter trenere og håper vi får på plass dette i 2021 igjen.Vi hadde som mål i  2016 og få i gang igjen Turnsportens dag, 
dette er fortsatt noe somjobbes med. Håper vi får dette til i 2021.Ved sesongslutt ble det delt ut diplom og medalje på de yngste partiene vi har 
Foreldreog barn / Gymlek. Dette var stor stas for barna. 

 
Aktivitet: 
Det har vært stor aktivitet på breddepartiene våren, høsten ble det med litt redusertepartier. 
Våre konkurransepartier har ikke deltatt på konkurranser i 2020.Høstskolen vår ble ikke gjennomført i år pga Covid – 

19. Ingen egne arrangement i 2020. 

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 
Klubben har hatt en økende medlemsmasse, med god bredde i partier, og det er gledeligå registrere at turn igjen har blitt en meget populær idrett. 

Sportsplan: Revideres. 

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: 2020 preget av brann og pandemi, en reduksjon med 170 medlemmer.
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STIF Volleyball 

Styre: Leder Simen Tanum, nestleder/kasserer: Edvard Rogstad, sportslig leder: Kristoffer Hassum. 
Året: STIF Volleyball har I 2020 hatt stor vekst, vi satset friskt basert på den raske veksten I rekruttlaget på at det også skulle være mulig å få på bena et damelag 
OG et herrelag nr 2 som også ville spille I serie. Vi søkte og fikk meldt på damer og herrer I 5, jippie! I tilleg til 2 nye lag I serie rykket herrelaget opp fra 4 til 3 . 
div. Med treningstid I bugårdshallen som gjorde at vi på starttidspunktet kunne trene 3 grupper ved sidenav hverandre så det ut til å bli en sesong for god vekst 
og et positivt sosialt miljø I klubben. 

 
H1 vant sine første to kamper I 3. Div, og så ut til å ha et sterkt lag som kunne gjøre det bra, før det ikke ble flere kamper og det stengte.H2 fikk spilt 2 kamper og 
vant et sett I hver kamp, og alle spillerne fikk sine første minutter med kamp, som er god erfaring å ha med seg inn I neste  sesong.D1 Spilte også 2 kamper, og vant 
et sett, god erfaring. D1 har en god blanding av erfarne og nye spillere. Nå etter coronaen er vi spente på om vi har med oss alle damene videre også neste 
år. 

 
Rekrutteringen er god fra de unge, og coronaen har ikke satt noen stopper for dette, vi ser en trend i at vi får ungdom 15+ som ofte ikke har drevet med idrett før, 
derfor har vi også forsøksmessig forsøkt nybegynnerkurs I år. Både H1 og D1 må annonsere litt til høsten for å fylle opp med aktive spillere igjen! 

Sportsplan: Ingen endringer.  

Økonomi: Se konsernregnskap. 

Medlemsutvikling: Her har det vært en positiv utvikling, med 30 flere medlemmer enn ved årets begynnelse. Vi hadde 24 medlemmer ved årets start, og 

har altså godt og vel fordoblet antallet aktive utøvere. 

 
 MEDLEMSOVERSIKT 

 
 
Innstilling: Godkjennes.  

 



 

 

 

SAK 9-2: STYRETS ÅRSBERETNING 

Hovedstyrets sammensetning i perioden: 
Styreleder: Morten Brændvang 
Nestleder: Tore Lyse 
Styremedlem: Anne Laukli (leder basket) 
Styremedlem: Lars Chr. Nilsen Carlander (leder håndball) 
Styremedlem: Carina Mathiesen Jønseng (leder turn) 
Styremedlem: Kåre Nilsen (leder orientering) Styremedlem: 
Simen Tanum(leder volleyball) Styremedlem: Gylve Setlo 
(nestleder friidrett) Styremedlem: Frode Furuseth(leder ski) 

 
Ansvarlig for politiattester: Daglig leder Evy Kruse Ansvarlig 
barneidrett: Kristina Kittilsen 
Revisor: Statsaut. Revisor Trond Gjelstad(revisjonsfirmaet Hem, Langemyr og Olsen) Kontrollutvalg: Anne Ma 
Foshaug og Guttorm Gran. 

 

Styrets arbeid 
Det har vært avholdt 1 ordinært og 14 digitale styremøter i løpet av året, og det har vært behandlet 38 saker. I tillegg til utallige konferanser internt i styret 
i forhold til smittevernregler og oppfølging av disse. Det har ikke vært noen samlinger av sosial karakter for styrer, æresmedlemmer eller dugnadsgjeng i 
perioden. 

 
 

Sentrale saker i 2020 
2020 startet som tidligere år med full aktivitet i alle gruppene med treninger, seriespill og arrangement, men går inn i historien som ett meget spesielt år med 
mange utfordringer. Allerede i februar begynte Corona-pandemien å legge premissene for det meste. 12. mars ble det tydelig at tiltak måtte iverksettes over 
hele landet. Vi hadde haste-møte dagen etter, og vedtok nedstenging. Videre ble nå pandemien gjennomgående for resten av året. 

 

STIF har hele perioden hatt fortløpende møter for vedtak for håndtering av driften, og etter beste evne jevnlig vurdert de nye retningslinjer for hva som er best og 
viktig for STIF samtidig med vårt bidrag til denne felles dugnaden. Klubben har håndtert denne situasjonen samlet som forening, og klart å opprettholde maksimal 
aktivitet for barna samtidig med forsvarlig smittevern og stadig endrede retningslinjer. Planer for ute aktivitet og smittevern er dokumentert og godkjent av 
hovedstyret for hver enkel gruppe før gruppene fikk gjøre oppstart. 

 

Vi har videre vært tydelige på å søke om “coronastøtte” kun der hvor STIF har hatt økonomiske utfordringer ved arrangementer og 
turneringer som har måtte avlyses. 

 
En brann skapte ytterligere store utfordringer for turngruppa, som stod uten hall fra august og ut året. Gjenoppbygging av turnhallen og bruk etter 
brannen har også gitt ytterligere store utfordringer i forhold til treningsgrupper, spesielt i kombinasjon med smittevern rundt Covid- 
19. Totalt sett har STIF kommet seg gjennom 2020 godt økonomisk, først når 2021 er til ende har vi helt oversikt her. Særlig vanskelig med nær halvering av antall 
turnere på grunn av kapasitetsproblem i hall. 

 

Til tross for utfordringene har alle gruppene klart å holde en del aktivitet. Det har vært full booket for alle våre treningsfasiliteter når restriksjonsnivået 
har tillatt det. Vi jobbet for og var heldige og fikk leie den nye hallen på SVGS tre kvelder i uka. Det har i de periodene vi har hatt mulighet til å ha 
aktivitet vært avgjørende for vekst i noen grupper. 

 
 
 

  

Skigruppa har fått en ny giv etter vedtak om opprettholdelse sist årsmøte, og det er lagt ned et betydelig arbeid. Man har kommet i gang med videre 
planer for Hjertås og planlegger en aktivitetsgruppe. Vi fikk (Sparebanktstiftelsen)betydelige midler til ny snøscooter og en del utstyr for å kjøre løyper. 
Hjertåsløypa i nordenden er nå ferdigstilt med grave jobb og ny belysning, i nært samarbeid med både kommunen og grunneierne. 

 

En rekke arrangementer har måtte innstilles i 2020 grunnet pandemien og følgende ble ikke arrangert: Sandefjordsløpet (friidretten), 
Gymnastikkfestivalen (turn), Turnskole (turn), Juleshow i Hjertnes (turn), romjulscup (volleyball), gjennomføring av en rekker orienteringsløp (O-gruppa) og ikke 
minst Fjordcupen (Håndball gruppa en viktig bidragsyter). I tillegg har vi sett oss nødt til å avlyse klubbens 120 års jubileum. 

 

Videre arbeid rundt muligheter for bygging av flerbrukshall med garderober og klubb lokaler samt oppgradering av Jotun hallen er videreført. 
Romprogram er gjort sammen med dokumentasjon og kommunikasjon med kommunen og Idrettsrådet og STIF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeidet mellom Skøiteklubben og Sandefjord ballklubbs planer for trenings feltet mellom Jotunhallen og svømmehallen er fulgt opp mot deres ferdige 
forprosjekt som er levert til Idrettsrådet høsten 2020. Vi har arbeidet videre med et forprosjekt i STIF for å se på muligheter for flerbrukshall og lokaliteter og 
tegninger er nedfelt hos arkitektene Asplan Viak som har påbegynt arbeidet. Det skal bygges nytt, kommunalt garderobeanlegg i tilknytning til Jotunhallen, og 
vi er representert gjennom kommunens brukergruppen for dette hvor vi har kommet med våre innspill på areal og plass behov. Arbeidet fortsetter i 2021. 

 

 

 

 

 

I 2020 kom ellers STIF sin digitale klubbhåndbok(via hjemmesiden) på plass, denne revideres fortløpende ved behov. 
 



 

 

I totalt i ett krevende år, har STIF fått til mye aktivitet og forsøkt i ekte STIF ånd å gi Samhold, Tillit, Idrettsglede og Felleskap 
 

 
 
 
 
 

Håndball G16/Samarbeidslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAK 10: BEHANDLE IDRETTSLAGET REGNSKAP I REVIDERT STAND 
 

Hovedforeningen driftsregnskap 2020 2019 

Salgsinntekt 1 005 414,57 941 938,77 

Annen driftsinntekt 458 129,74 414 957,87 

Sum driftsinntekter 1 463 544,31 1 356 896,64 

Varekostnad  -162,30 

Lønnskostnad 679 591,33 677 829,16 

Annen driftskostnad 354 797,11 400 968,99 

Sum driftskostnader 1 034 388,44 1 078 635,85 

Driftsresultat 429 155,87 278 260,79 

Annen finansinntekt 24 366,00 35 562,00 

Annen finanskostnad 51,00 338,47 

Netto finansposter 24 315,00 35 223,53 

Resultat før skatt 453 470,87 313 484,32 

Ordinært resultat 453 470,87 313 484,32 

Årsresultat  -113 234,41 

Resultat 453 470,87 426 718,73 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Innstilling: Godkjennes. 

 
SAK 11: BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 

SAK 11-1: FULLMAKT 

Fullmakt til styret til å oppnevne representanter til ting og møter hvor STIF har representasjonsrett. Innstilling: 

Godkjennes. 

 
SAK 11-2 FORTSATT PRØVEPERIODE FOR NYE IDRETTER 

Styret foreslår å forlenge prøveperioden for de tre nye idrettene rugby, bordtennis og petanque) til nest årsmøte.Dvs. at man tidligst i 2022 

fatter endelige vedtak om ordinære gruppestyrer og representasjon i hovedforeningens styre. 

Innstilling: Godkjennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 11-3 REVISJON AV SPORTSPLANER 

SAK 11-3-1 Basket 

Innstilling: Godkjennes. 

 
SAK 11-3-2 Turn 



 

 

 

Innstilling: Godkjennes. 
 
 

SAK 11-4: INNKOMNE SAKER 

Det er ingen innkomne saker. 
 
 

SAK 12: FASTSETTE KONTINGENT 

Gjeldende fra 01.01.2022. Forslag: Ingen endringer. Voksne: Kr. 350,- pr. år og barn Kr. 100,- pr. år. 

Innstilling: Opprettholdes. 

 
 

SAK 13 HOVEDFORENINGENS BUDSJETT FOR 2021 

 

 

  
Innstilling: Godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

SAK 14 BEHANDLE IDRETTSLAGETS VIRKSOMHETSPLAN OG ORGANISASJONSPLAN 

SAK 14-1 VIRKSOMHETSPLAN 

Etter fem år skal planen nå revideres. Se vedlegg. Innstilling: 

Godkjennes. 

 

 
SAK 14-2 ORGANISASJONSPLAN 

 



 

 

 
 

 

 
Innstilling: Godkjennes. 

 

 

 

 



 

 

SAK 15 VALG 
 

SAK 15-1 VALG TIL GRUPPESTYRER 

 
Sak 15-1-1 Basket 

Sak 15-1-1-1 Leder (for 2 år) Anne Laukli(gjenvalg) 

Sak 15-1-1-2 Nestleder/økonomi(for 2 år) Andreas Krapp(gjenvalg) 

 Sak 15-1-1-3 Sportslig leder (ikke på valg)  

 

Sak 15-1-2 Friidrett 
    Sak 15-1-2-1 Leder(for 2 år) 

Sak 15-1-2-2 Nestleder/økonomi(for 2 år) Elin Svendsen 

Sak 15-1-2-3 Sportslig leder (ikke på valg) Elin Gunilla Risberg 
 

Sak 15-1-3 Håndball 

Sak 15-1-3-1 Leder(for 1 år) Lars Chr. Carlander(gjenvalg)  

Sak 15-1-3-2 Nestlederi (for 2 år) 

Sak 15-1-3-3 Sportslig leder(ikke på valg)Asbjørn Westrum 

Sak 15-1-3-4 Økonomiansvarlig(for 2 år) 
 

Sak 15-1-4 Orientering 

Sak 15-1-4-1 Leder(for 1 år) Kåre Nilsen(gjenvalg) 

Sak 15-1-4-2 Nestleder/økonomi(for 2 år) Ole Jørgen Skovly 

Sak 15-1-4-3 Sportslig leder (ikke på valg)Svein Thorsen(gjenvalg) 
 

 
Sak 15-1-5 Turn 

Sak 15-1-5-1 Leder(for 2 år)Carina Mathiesen Jøreng(gjenvalg) Sak 15-

1-5-2 Nestleder (for 2 år) Vibeke Berge Hansen (gjenvalg)  

Sak 15-1-5-3 Sportslig leder(ikke på valg)Merete Rachløw 

 Sak 15-1-5-4 Økonomiansvarlig (for 2 år) 
 

Sak 15-1-6 Volleyball 

Sak 15-1-6-1 Leder(for 1 år)Simen Tanum(gjenvalg) 

Sak 15-1-6-2 Nestleder/økonomi(for 2 år)Edvard Rogstad(gjenvalg) Sak 

15-1-6-3 Sportslig leder(ikke på valg) 

 
Sak 15-1-7 Ski 

Sak 15-1-7-1 Leder(for 1 år) Frode Furuseth(gjenvalg) 

Sak 15-1-7-2 Nestleder/økonomi(for 2 år)Tor Edvard Thorsen(gjenvalg) Sak 15-

1-7-3 Sportslig leder(ikke på valg)Frode Hynne 

 
 

 
Forutsatt fortsatt prøveperiode i STIF (sak 11-2): Gruppestyrer (uten representasjon i styret i 

hovedforeningen). 

 

Sak 15-1-8 Rugby 

Sak 15-1-8-1 Sportslig leder(for 1 år) Shelton Travis Davis(gjenvalg) 
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Sak 15-1-9 Bordtennis 

Sak 15-1-9-1 Sportslig leder(for 1 år) Ken Vidar Johansen(ny) 
 

Sak 15-1-10 Petanque 

Sak 15-1-10-1 Sportslig leder (for 1 år): Lars Peter Häring(gjenvalg) 

Innstilling punkt 15-1-1 til og med 15-1-10: Vedtas. 

 
SAK 15-2 VALG TIL STYRET HOVEDFORENINGEN 

 

Sak 15-2-1 Styreleder(for 1 år) Morten Brændvang (gjenvalg)  

Sak 15-2-2 Nestleder(for 2 år)Tore Lyse(gjenvalg) 

 

Øvrige styremedlemmer til velges ikke, men består av valgte ledere for gruppestyrene som er 

representert i hovedforeningens styre. 

 
 

Innstilling: Vedtas. 
 

Sak 15-3 Kontrollutvalg 

Sak 15-3-Leder (for 1 år) Guttorm Gran(gjenvalg) 

Sak 15-3-2 Medlem(for 1 år) Anne Ma Fosshaug(gjenvalg) Sak 15-

3-3 Varamedlem 

 
Innstilling: Vedtas 

 

Sak 15-4 Valgkomité 

Sak 15-4-1 Leder 

Sak 15-4-2 Medlemmer(2) 

Sak 15-4-3 Vara 

Innstilling: Vedtas 

Sak 15-5 Revisor 

HLO Revisjon v/Trond Gjeldstad Innstilling: 

Vedtas 

Sak 15-6 Barneidrettsansvarlig 
 
 

 
Sak 15-7 Politiattestansvarlig 

Daglig leder Evy Kruse 

Innstilling: Vedtas 

 
 
 
 
 
 
 
 

S L U T T O R D 
 
 

 
Hovedforeningens styre vil benytte anledningen til å takke alle som er engasjerte i klubben. Både tillitsvalgte, trenere, dommere, 

foreldrekontakter, æresmedlemmer, dugnadsgjengen og alle øvrige medlemmer som bidrar til å skape gode rammebetingelser for våre 

mange barn, unge og voksne som er aktive. Rammebetingelser for et godt miljø, som lever opp til våre verdier: samhold, tillit, idrettsglede 

og fellesskap. Det sies at man ser kvaliteter tydeligere i vanskelige tider. 2020 har vært et vrient år under strenge smittevernregler. Og vi 

kan stille oss bak dette: Det har vært en enorm innsats på alle plan – bare STIF er STIF! 
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Vi har også mange samarbeidspartnere i form av sponsorer, leverandører, kommune fylke, idrettskrets og idrettsråd – som alle bidrar til vår 

positive idrettshverdag. Takk alle! 

 
 
 
 
 

Sandefjord, mars 2021 
 

 
Morten Brændvang  Tore Lyse 

Styreleder                                                                                      Nestleder 

 
Anne Laukli Lars Chr. Carlander 

Styremedlem/basket Styremedlem/håndball 
 
 

 
Carina Mathiesen Jøreng Simen Tanum 

Styremedlem/turn Styremedlem/volleyball 
 
 

 
Gylve Setlo Kåre Nilsen 

Styremedlem/Nestleder friidrett Styremedlem/orienteirng 
 
 
 
 

Frode Furuseth 

Styremedlem/Ski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 

Virksomhetsplan,revidert 

Sportsplaner basket og turn, revidert Revisjosberetning 

Kontrollkomitéens beretning  

Konsernregnskap
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