
Til medlemmer i Studentspretten Sogndal    

02.03.20, Sogndal 

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet i Studentspretten Sogndal 
 

Styret henviser til innkalling til årsmøtet av 12.02.20. 

Årsmøtet avholdes den 09.03.20, 17:00 i Høyskolebygget, første etasje, klasserom Ålfoten. 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge referent 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1: Forbedring av jentetilbud for fellesfotballen 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Treningsavgift 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1 Styreleder 

15.2 Nestleder 

15.3 Øvrige styremedlemmer 

15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 



15.5 Leder av valgkomiteen 

15.6 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

Følgende dokumenter er med som vedlegg:  

Vedlegg 1:    Styrets forslag til forretningsorden 

Vedlegg 2:    Årsmeldingen 

Vedlegg 3:    Regnskap 

Vedlegg 4:    Budsjett 

Vedlegg 5:    Valgkomiteens innstilling 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Studentspretten Sogndal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksliste med forslag til vedtak 
 

1  Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Alle medlemmene til Studentspretten Sogndal har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer er de 

med gyldig medlemskap for inneværende studieår. For å ha stemmerett må man ha vært medlem i 

minst en måned. Årsmøtet kan tildele andre deltakere tale- og forslagsrett.  

Styret ber om at forslag om tale- og forslagsrett for andre deltakere – for hele eller deler av møtet – 

blir gjort forslag om under denne saken. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.  

 

2 Velge dirigent 

 

Styret i Studentspretten fremmer Stian Sunde som dirigent. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Stian Sunde som dirigent. 

 

3 Velge referent 

 

Styret i Studentspretten fremmer Emma Elisabeth Olsson som referent. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Emma Elisabeth Olsson som referent.  

 

4 Velge to medlemmer til å skrive under protokoll 

 

To personer på årsmøtet må stille som protokollunderskrivere. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar to personer til å skrive under protokoll. 

 

 

 

 

 



5 Godkjenne innkallingen 

 

Innkallingen til årsmøtet ble sendt ut 12.02.20. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

6 Godkjenne sakslisten 

 

Saksliste ble sendt ut 02.03.20. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten. 

 

7 Godkjenne forretningsorden 

 

Vedlegg 1: Forretningsorden 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forretningsorden. 

 

8 Behandle idrettslagets årsberetning 

 

Vedlegg 2: Årsmelding 

Styret legger frem årsberetning. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets årsberetning. 

 

9 Behandling av idrettslagets regnskap 

 

Vedlegg 3: Regnskap 

Nestleder i Studentspretten går igjennom regnskap. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.  

 

 



10 Behandle forslag og saker 

 

10.1 Forbedring av jentetilbud for fellesfotballen 

 

Forslagsstiller: Torstein Bakketun Kyte 

Forslag til vedtak: Studentspretten IL ynskjer sesongen 2020 å leggje til rette for å etablere og utvikle 

eit breiddetilbod for jenter i samband med fellesfotball-treningane. I så måte vil ein gjere tiltak som 

fremmer jentetilbodet, med mål om å etablere ein treningskultur, kjernegruppe og eigne kvinnelege 

aktivitetsleiarar. 

 

Begrunnelse: Ein har gjort forsøk det siste halvåret med eit eige jentetilbod. Ein byrja på hausten, 
med å lage ein eigen bane til jentene på måndagstreningane. Dette vart eit godt tiltak, der ein 
jamnleg fekk 10-12 jenter på trening og fekk etablert ein viss gjeng.  

 
Med nye treningstider i januar mista ein dette tilbodet og ein måtte flytta jentetreninga til onsdag, 
samtidig som fellestreninga. Den siste månaden har det vore nøyaktig 0 jenter på jentetreninga og 
ein kan dermed konstatere at denne dagen og tidspunktet ikkje funkar. Ein bør difor ha ein eigen dag 
med trening utpå kvelden slik at det vert ein reell jentetrening og ikkje fellestrening + jentetrening. 
Elles må også fellestreninga få treningstid på kveld slik at ein får gjenopptatt tilbodet frå i haust. 
Uansett bør styret signalisere at dette er eit felt ein ynskjer å jobbe med, då det er veldig mange 
jenter som er medlem av gruppa vår, men dei aller fleste er inaktive.  
 
 
Styrets uttalelse: Vi i styret har over lengre tid sett at et eget jentetilbud med fotball har vært 
ønskelig. Det har de siste to årene vært prøvd ut ulike varianter av fotball og futsal for jenter i egne 
treningstider, og i fellestreningstidene de siste to skoleårene. Oppslutningen har vært varierende, og 
deltakelsen har vært størst i de periodene serielaget har hatt sesongpause.  
 
Treningstidene i Sognahallen og annet kunstgress i Sogndal er svært presset, og antall timer vi får stilt 
til disposisjon varierer fra år til år, og periode til periode. Dette gjør at det er vanskelig å sette opp 
treningstider over lang tid. De åpne fotballtreningene som gjennomføres ukentlig er av de treningene 
med størst påmelding vi har, og blir ofte fulle på minutter. Derfor mener vi det ikke vil være 
hensiktsmessig å binde opp treningstider til egne jentetreninger for et helt år uten at vi vet om disse 
vil bli fullt opp. Dette vil kunne hindre aktivitet for andre som kunne brukt samme treningstider, og 
påføre organisasjonen ekstra kostnader.  
 
Vi i styret er positive til å styrke fotballtilbudet for jenter og mener dette er et område vi har stort 
forbedringspotensial på. Vi mener det vil være hensiktsmessig at kommende styre arbeider med å 
kartlegge behovet for egne fotballtreninger for jenter, og ser på hvilken struktur som vil fungere for 
den etterspørselen som er. Dette kan ses på i sammenheng med serielagstilbudet på damesiden.  
 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Fotballtilbudet for jenter blir ført som et punkt på 
prioriteringslisten for styret 2020/21.  
 
 
 
 
 



11 Fastsette medlemskontingent 

 

 
Forslag fra styret: Fortsette som i fjor med én kontingent som gjelder for hele skoleåret. Øke 

kontigenten fra kr 300 for året 2019/20, til kr 400 for året 2020/21. 

Begrunnelse: Kontingenten har i flere år ligget på samme nivå. Vi opplever økte utgifter til halleie og 

andre utgifter rundt drift av tilbudet vårt. I tiden fremover skal det bygges ny idrettshall i forbindelse 

med Sognahallen. Deler av aktiviteten vår vil sannsynligvis flyttes der. Prisene for leie av denne hallen 

er ikke satt, men det er vil med stor sannsynlighet medføre økte kostnader for oss som organisasjon. 

Derfor ser vi det hensiktsmessig å øke medlemsavgiften med kr 100, for å kunne takle eventuelle 

økte utgifter.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar kontingenten.   

 

12 Treningsavgift 

 

Styret ønsker å gi neste styre i samarbeid med lagledere for fotball serielag og volleyball serielag 

fullmakt til å sette egen treningsavgift.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret og lagledere fullmakt til å sette treningsavgifter selv. 

 

13 Vedta idrettslagets budsjett 

 

Vedlegg 4: Budsjett  

Nestleder legger frem budsjett. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett. 

 

14 Behandle prioriteringer for Studentspretten 2020/21 

 

Styret ved Nestleder legger frem prioriteringsliste for nytt styre. Ligger vedlagt i årsmelding. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar prioriteringer for påtroppende styre. 

 

 

 



15 Valg 

 

Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling  

Valgkomiteen legger frem sin innstilling til nytt styre i Studentspretten. 

 

15.1 Styreleder 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt forslag fra valgkomiteen.  

 

15.2 Nestleder 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt forslag fra valgkomiteen. 

 

15.3 Øvrige styremedlem 

 

Styret fremmer et forslag om at hver styremedlem velges hver for seg, ikke samlet. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt forslag fra valgkomiteen. 

 

15.4 Representanter til ting og møter 

 

I løpet av styreåret får Studentspretten invitasjon til ulike ting og møter i organisasjonsledd vi har 

representasjonsrett i. Styret i Studentspretten fremmer forslag om at årsmøtet gir styret fullmakt til 

å oppnevne representanter ved behov. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter ved behov for 

styreperioden 2020/2021. 

 

15.5 Leder av valgkomiteen 

 

I Januar er det på tide å finne en valgkomite som kan finne nytt styre. Styret ber om fullmakt til å 

oppnevne denne komiteen i tråd med vedtektene når den tid kommer. 

 

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne en valgkomite. Styret velger selv om det er best 

å la valgkomiteen internkonstituere seg eller om de er mest tjen med å velge lederen selv. 



15.6 Øvrige to medlemmer til valgkomiteen 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne ytterlige medlemmer til valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1: Forretningsorden 
 

Forretningsorden for Studentspretten Sogndal 

Vi gjør forretningsorden vår simpel. Hvis avstemminger blir like eller problemer oppstår ser 

vi til Studenttingets styringsdokumenter for å finne ut hvordan vi løser det. 

 

Flertall: Flere stemmer for enn mot, avholdende stemmer teller ikke. 

 

Innlegg: Inntegnes med en finger. Innlegg i debatt benyttes til å løfte 

nye momenter i diskusjonen. 

 

Replikk: Inntegnes med to fingre. Må være en kort kommentar til innlegget. 

 

Svarreplikk: Inntegnes på samme måte som replikk. 

Den som har hatt innlegg gis mulighet til å svare på replikk til eget innlegg. 

 

Strek: Når strek er satt, er det ikke lenger mulig å tegne seg til nye innlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2: Årsmelding 
 

Årsmelding 2019/2020 

 

Styret 2019/2020   

Leder: Øystein Silde Frønsdal 

Nestleder: Harald Folkvord Hetland 

Økonomiansvarlig: Erik Tesli Haugen 

Arrangementansvarlig: Johanna Skulstad Dregelid 

Aktivitetsansvarlig: Ida Marie Bahus 

Markedsføringsansvarlig: Emma Elisabeth Olsson 

Utstyrsansvarlig: Henrik Martinsen 

 

Studentsprettens formål 

Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbudet til studentene i Sogndal 

skal bli best mulig. Studentidrettslaget i Sogndal skal sørge for å gi studentene et variert og allsidig 

treningstilbud. Arbeidet skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet i idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. 

 

 

Medlemstall og medlemskontingent 

Medlemstall: 418 

Antall betalende medlemmer: 380 

Medlemskontingent: 300,-  (400,- m/ t-skjorte) 

 

Støttespillere 

SAMAN 

Høgskulen på Vestlandet 

(HVL) 

Norges 

Studentidrettsforbund 

Studenttinget 

Studenthuset Meieriet 

Intersport Sogndal 

Sjøspretten 

Luster Sparebank 

Sogndal Fotball 

Spenst Sogndal 

Lurkarlaget 

Amfi Sogningen 



Satsningsområder for styret 2019/2020 

• Øke medlemstallet til 400. 

• Arrangere StudentMesterskap i fotball og volleyball (SM) 

• Opprette et godt forhold med de ferske sponsorene og samarbeidspartnerne våre 

• Fokusere på å utvikle kvalitet i trenings- og arrangementstilbud 

• Innarbeide og finpusse organisasjonsstrukturen laget av 18/19-styret. 

• Fikse nettsiden vår så kun relevant info kommer opp, samt integrere medlemsregistreringen 

på denne. 

• Sørge for at GDPR-regler følges innen neste innrykk av nye studenter. 

 

Satsningsområder for styret 2020/2021 

• Øke medlemstallet til 450. 

• Arrangere Student NM i fotball (SNM). 

• Oppdatere vedtektene i henhold til NIF og NSI’s lov. 

• Opprette en økonomihåndbok, og utrede behov for eksterne kontrollører av føring. 

• Utarbeide retningslinjer for varsling av seksuell trakassering.  

• Videreutvikle klubbhåndbok, og tilpasse strukturen i organisasjonen til denne. 

• Øke aktiviteten utenom de daglige treningene, arrangement, deltakelse under mesterskap, 

aktiviteter med samarbeidspartnere. 

• Vedlikeholde et godt samarbeid med sponsorer og andre samarbeidspartnere. 

 

For å vise styrets og organisasjonens aktivitet har hvert medlem i styret skrevet litt om sitt arbeid 

dette året. Lagledere for fotball og volleyball har også skrevet kort om året deres.  

Leder – Øystein  
 
Styreperioden 2019/2020 har vore innhaldsrik, utfordrande og kjekk. Gjennom det siste året har 
styret stått stødig ved roret på ei skute som seglar den rette vegen. Fleire tiltak er gjort for å gjere 
Studentspretten til eit attraktivt og godt organisert studentidrettslag. Likevel er det framleis ulike 
arbeidsoppgåver som det nye styret kan arbeide vidare med.  
 
Gjennom året har eg som leiar hatt fokus på eit godt klima innad i styret. Me har etter kvart blitt ein 
samansveisa gjeng det er vemodig å gje slepp på. Følelsen av å spele saman med lagspelarar har 
sannsynlegvis gjort det mykje meir motiverande å leggje tid og krefter ned i styrearbeidet. At alle 
føler dei har ei viktig rolle er noko eg har ønska, og håpar og trur dette har vore tilfellet. I den daglege 
drifta går mykje av kommunikasjonen gjennom meg som leiar. Mykje av dette har eg tatt på meg 
med det same, men eg har i stor grad forsøkt å delegere vidare til «rett» styremedlem.  
 
Eit stort fokus har vore å forbetre og vedlikehalde god kommunikasjon med samarbeidspartnarane 
våre. Tidleg i styreperioden blei det tatt kontakt med samarbeidspartnarar for eit oppstartsmøte for 
å avklare gjensidige forventingar og legge grunnlaget for eit godt samarbeid den komande perioden. 
Kommunikasjonen er per dags dato god, noko det nye styret forhåpentleg vil byggje vidare på. Det 
har i hovudsak dreia seg om fornying og vedlikehald av tidlegare avtalar. Me har vore dialog med 
potensielle nye samarbeidspartnarar, utan at me har funne fram til avtalar som gagnar 
Studentspretten. Drifta av klubben går mykje på dei same personane, og me kan dermed ikkje gå inn 
i avtalar der me må gi meir enn me får. Då slit ein på kreftene til dei same ressurspersonane. 
 



I oktober arrangerte me SNM i fotball. Dette var eit arrangement som opptok store deler av fokuset 
til styret etter fadderveka og fram til meisterskapet var gjennomført. SNM meistra me med bravur, 
og eg trur dette var med på å gjere styret endå meir samansveisa. Meisterskapet var også med å gi 
eit overskot som fall tilbake til organisasjonen. 
 
Gjennom styreperioden har me oppretthalde god aktivitet i idrettslaget. Aktiviteten på dei ulike 
tilboda vil naturlegvis svinge litt frå år til år, avhengig av studentkulla sine interesser. Me har 
arrangert 2x sandvolleyballturnering, juleturnering med futsal, innebandy og kanonball og 
volleyballturnering, i tillegg til nemnde SNM og også turnering under VEKAO.  
 
I løpet av året har det blitt eit hundretals timar med møter. Me har hatt åtte styremøter, i tillegg til 
mange møter knytt til SNM. På møtelista står også klubbutviklingsmøter, møter med personar som 
har verv i klubben, fotballgruppa, samarbeidspartnarar, sponsorar, etc. Andre arbeidsoppgåver har til 
dømes vore samordna rapportering og skrive søknad om semesteravgiftsmidlar. Organisatorisk har 
årets styre bygd vidare på det gode arbeidet som blei lagt ned året før, og Studentspretten står 
stødig som organisasjon. 
 
Medlemstalet har gledeleg nok auka kraftig i løpet av det siste året. Frå same tid i fjor snakkar me om 
ei reell auke på over 50 medlemmer. Eit godt arbeid med rekruttering i fadderveka, eit stabilt, høgt 
aktivitetsnivå, tydelege ansikt utad og strengare medlemssjekk kan vere grunnen til den kraftige 
auka. 
 
Seinhausten og vinteren si viktigaste styreoppgåve har vore utforminga av klubbhandboka. 
Klubbhandboka skal vere ei rettesnor for korleis ein handlar innad i idrettslaget, og dermed er den eit 
godt verktøy for å sikre kontinuitet i drifta av organisasjonen. I boka står det viktigaste ein treng å 
vite som styremedlem i Studentspretten. Andre ressurspersonar og medlem kan også nytte seg av 
klubbhandboka. Den er vedtatt av styret på styremøte, og kan dermed endrast på eit styremøte i 
framtida, ein treng ikkje vedta den på årsmøtet. Komande styre kan arbeide vidare med 
klubbhandboka, til dømes ved å utforme ei eiga økonomihandbok og lage retningslinjer for varsling 
om seksuelle overgrep eller trakassering.  
 
Gjennom året har me hatt god kontakt med Norges Studentidrettsforbund (NSI). To representantar 
stilte på nettverkssamling våren 2019, og heile 6 av 7 styremedlem stilte på leiarsamling med NSI i 
oktober. Frå samlingane tok me med oss mykje nyttig tilbake til styrearbeidet, og eg vil absolutte 
anbefale å nytte seg av alle dei gode tilboda ein får frå NSI. NSI sin klubbutviklar har kome til Sogndal 
for å dele kompetanse. Klubbutviklar frå NFF var også innom eit styremøte i vår, men dette var mest 
med tanke på drifta av fotballgruppa i idrettslaget. Det er allereie avtalt møte med NSI sin 
klubbutviklar i mai, både for det gamle og det nye styret. 
 
Avslutningsvis meiner eg årets styre har fungert særs godt! Som leiar set eg veldig stor pris den 
innsatsen som blir lagt ned av kvar enkelt. Dette gjeld både styremedlem, men også ressurspersonar 
med verv i klubben som legg ned ein heilt uvurderleg jobb for å halde hjula i gang. Takk! 
 

Nestleder – Harald  

Året som har gått har vært et spennende og utfordrende år i en ny rolle. Det var en stor fordel å 

komme inn i vervet med erfaringen fra sist styreperiode, og med en leder med god erfaring. Tiden i 

starten ble brukt mye sammen med leder for å sette seg inn i alle avtaler og strukturer i 

organisasjonen. Styret kom raskt i gang og har blitt en svært sammensveiset gjeng der alle har bidratt 

med sitt.  



Mine viktigste oppgaver har vært å bistå leder der det har vært nødvendig. Jeg har også med min 

erfaring fra tidligere støttet opp rundt de andre styremedlemmene og lettet på noen av deres 

arbeidsoppgaver. Kontortider, styremøter og medlemsadministrasjon er noen av områdene som jeg 

har jobbet mest med.  

Årets SNM i fotball ble en stor suksess som vi har høstet mye ros for av deltakere og fra NSI sentralt. 

Min rolle under mesterskapet var bankett og de fleste utenomsportslige arrangement, samt å bistå 

sportslig ansvarlig. Mesterskapet ble avsluttet med bankett og et vellykket afterparty. SNM har vært 

noe av det mest givende i mine to perioder, selv om det er det mest hektiske gjennom året.  

Nytt av året er at vi har vært mer aktive på NSI sine arrangementer der vi har vært på ledersamling, 

og jeg reiste i februar på forbundsting sammen med Ida. Dette har vært veldig lærerikt og vi har 

knyttet kontakter med andre studentidrettslag rundt i hele Norge. Tinget ble avsluttet med at vår 

tidligere leder Adrian Haugen ble valgt som president i NSI fra 2020-2022.  

I februar har jeg hatt mye av ansvaret for å gjøre klar til det neste styret da leder har vært i Afrika. 

Dette har vært utfordrende, men veldig spennende. Jeg sitter igjen med en følelse av å kunne mye 

mer nå, og det er med det litt vemodig å tre ut av styret nå.  

 

Takk for to fine år, og lykke til videre! 

 

Økonomiansvarlig – Erik  

Styreperioden 2019/2020 har vært mye det samme, slik bokføring og regnskap skal være. 

Det har vært sentralt med en bærekraftig og langsiktig økonomistyring, som samtidig ikke er til 
begrensinger for studntsprettens fantastiske ideresttilbud til studenten ved HVL. 

Kort oppsummert av nøkkeltall går igjen studentspretten sterke tall på inntektssiden, igjen. Dette 
skyldes hovedsakelig en høy tildeling av midler, tilskudd sentrale aktører og sponsormidler. På 
kostnadssiden har også økt betraktelig. Styret i år har satt som mål å bruke en større andel av 
overskuddet som har ligget disponibelt på sprettens bankkontoer. Styret mener det er viktigere å ha 
tilstrekkelig med utsyr og tilbud, fremfor en solid kapitalstruktur. Siden det også har vært søkelys på 
å betale ned utestedene gjeld fra tidligere perioder, har det også påvirket økningen i kostnader. 

Til neste styret er det anbefalt å legge fokuset regnskapsføring internt på lag. Og få en mer helhetlig 
struktur på studentprestens økonomiske side. Studenspretten bør også vurdere om regnskapet skal 
føres etter styre-år, semester eller normale år. Og sist, siden flere av postene til regnskapet er 
udaterte, kan det være behov for å endre dem. Og å finne en digital løsning på dokumentasjon av 
billag. 

Videre, har styret i år blitt ekstra belastet av at økonomiansvarlig ikke var studert i Sogndal. Som har, 
noe uheldig, skapt en større avstand mellom økonomistyringen og de faktiske transaksjonene som 
forekommer. 

Det har vært en gøy periode som økonomiansvarlig for studentpresten, en fantastisk mulighet til å 
jobbe med flotte mennesker og en lærerik opplevelse. Uansett er jeg også grovt fornøyd med å si 
meg ferdig med dette vervet. 



 

Arrangementansvarlig – Johanna  
  
Fyrste arrangement for styreperioden 2019/2020 var sandvolleyballturnering i mai. Som alltid var det 
mange lag som deltok og det vart ein suksess. Me hadde heldigvis været på vår side med strålande 
sol slik at me kunne tilby grillmat på turneringa. Dette vart definisjonen på god stemning. Takk til alle 
som deltok.  
  
Før skuleåret var omme starta me planlegginga av faddervekene og me var tidlig opptatt av å 
eksponera oss så mykje som mogleg i desse to vekene. Me stod på stand i parken, arrangerte rebus 
saman med dei andre studentorganisasjonane, aktivitetsdag utanfor skulen, sandvolleyballturnering 
og avslutta med fotballsøndag på Kvåle. Det er forståeleg at ikkje alle studentar har tid til å delta på 
alt, sidan det er utruleg mykje som føregår i faddervekene.  
  
Etter faddervekene var fokuset vårt retta mot SMN. Det var ynskjeleg å oppretta eit eige styre til 
dette, men på grunn av lite tid bestemte me oss for å gjera det sjølve i tillegg til å tilsetje 
frivilligansvarlig utanfor styret. I denne perioden var det mykje arbeid som skulle gjerast og me var 
heldige som hadde fleire i styret som har vore med på å arrangera SMN tidlegare. Det var utruleg 
lærerikt å vera leiar for ei meisterskap og eg vil retta ein stor takk til mine fantastiske styremedlem 
som står på og jobba hardt både før og under meisterskapen. Utan det fantastiske arbeidet alle 
saman la ned, hadde ikkje meisterskapen blitt så bra. Me fekk gode tilbakemeldingar frå deltakarar. 
  
Det vart arrangert juleturnering før studentane reiste heim på juleferie. Igjen hadde me mange 
deltakarar som var med på futsal, kanonball og innebandy. Nokre lag hadde kledd seg ut, og me 
serverte peparkaker og gløgg. Alt i alt ei fin avslutning på 2019. Etter nyttår arrangerte me 
volleyballturnering i campushallen. Me har tenkt heile året at me vil arrangere arrangement der me 
viser at me tilbyr eit bredt utval av aktivitetar.  
  
Til slutt vil eg retta ei stor takk til dei fantastiske styremedlemmene som har gjort dette til ei kjekk, 
innhaldsrik og lærerik oppleving. Eg tvilar ikkje på at me kjem til å ha ei reunion i framtida.  

 

Aktivitetsanvsarlig – Ida  
 
Styreperioden 19/20 har vært artig og lærerikt, med en fantastisk gjeng. Fokuset i mitt verv i år har 
vært å holde eit tettare samarbeid mellom styret og aktivitetsledere. 
 
Mine oppgaver gjennom dette året har i hovedsak gått ut på å holde kontakt med aktivtetsledere, 
samarbeidspartnere (treningstider) og å sjekke medlemmer som deltar på ulike treninger. Det å 
skaffe aktivitetsledere var noe av det mer krevende. Har erfart at det kan vere lurt å ta kontakt med 
aktivitetslederne som er frem til sommeren, for å høre om de har noen kandidater viss de skal gi seg. 
 
Vi har også hatt sosiale kveld, med pepperkakehusbygging som var en stor suksess. Der var 
aktivitetsledere, trenere, styret og lagledere invitert, og de som hadde muligheten kom. Håper vi får 
til enda et opplegg i overlappsperioden da dette er viktig for å vise hvor mye vi setter pris på de.  
 
Tusen takk for et minneverdig år, som jeg kommer til å ta med meg videre. Både sosialt, men også 
mye god erfaring innen styrearbeid. Gjengen i år har vært fantastisk å samarbeide med, og håper alle 
holder kontakten videre.  



 

Markedsføringsansvarlig – Emma  
  
Som markedsføringsansvarlig i styreperioden 2019/2020 har jeg hatt hovedansvar for 
Studentsprettens sosiale medier og for våre sponsorer og samarbeidspartnere. Dette har innebåret å 
ta vare på våre eksisterende samarbeidspartnere, anskaffe nye samarbeidspartnere og oppdatere 
alle våre medlemmer på Facebook og Instagram. I arbeidet med å skaffe nye sponsorer ble det i fjor 
vår dannet en sponsorgruppe med representanter fra volleyball- og fotballagene. Målet var å gjøre 
lagene mer delaktige i anskaffelsen av sponsorer. Dette resulterte i et nytt samarbeid med Cut Point 
Sogndal under sommeren. Sponsorer fra tidligere år; Luster Sparebank, Intersport Sogndal og Amfi 
Sogningen er fortsatt med.  
  
I sosiale medier har jeg fokusert på Facebook og Instagram da det er disse plattformene studentene 
og medlemmene våre bruker mest.  I løpet av året har vi fått mange følgere/likes på både Facebook 
og Instagram. I tillegg har jeg frisket opp nettsiden vår da den var nede for telling i starten av 
styreperioden. Det ble laget et nytt design som er enkelt å orientere seg i og hvor en lett finner den 
viktigste informasjonen vår. 
  
De sosiale mediene har blitt flittig oppdatert med informasjon og tilbud til våre medlemmer gjennom 
hele skoleåret. Her var vi ekstra flinke under fadderukene i august hvor vi både viste oss i Spretten-
klær hver dag, hadde stands og oppdaterte mye på sosiale medier. Dette resulterte i mange nye 
medlemmer allerede ved endt fadderuke. Det ble laget en QR-kode som gjorde det ekstra lett å finne 
fram til innmeldingsskjemaet, vi tror dette var med på å hanke inn såpass mange medlemmer så 
tidlig i skoleåret. 
  
Ikke lenge etter fadderukene var det tid for å arrangere Student Norgesmesterskap i fotball her i 
Sogndal. Også her var jeg markeds-/informasjonsansvarlig. Her var oppgavene mine anskaffelse av 
sponsorer og sponsormateriale, i tillegg til oppdatering av sosiale medier (Facebook, Instagram og 
Facebook-arrangementet til mesterskapet). Vi fikk avtaler med Luster Sparebank, Saman Sogndal og 
Intersport Sogndal.  
  
Tilslutt vil også jeg takke alle de andre styremedlemmene for et fantastisk lærerikt og morsomt år!  
 

 

Utstyrsansvarlig - Henrik  

Vervet som utstyrsansvarlig har vært et verv med mange oppgaver, men til gjengjeld mange lærerike 
og gøye oppgaver. Dette året skulle vi ruste opp utstyret i klubben ved å bestille inn nytt 
kvalitetsutstyr. Tett samarbeid med Intersport som er klubbens hovedleverandør har derfor vært en 
nøkkel og både jeg og Intersport har vært fornøyd med samarbeidet. Tanken har vært at utstyret skal 
vare og ikke gå i stykker etter kort tid. Jeg føler vi har hevet standarden på utstyret, men har fortsatt 
litt arbeid igjen å gjøre. Det har vært kjekt å samarbeide med aktivitetsledere, trenere, og lagledere 
med tanke på hvilket utstyr det er et behov for.  

De ukentlige arbeidsoppgavene mine har derfor vært bestilling av utstyr, påfyll av utstyr og 
opprettholde orden på lagrene til klubben. Det er mye utstyr å holde orden på, og fra tidligere har 
det vært en del svinn i klubben, men jeg har fokusert litt på å ta vare på det vi har. Det føler jeg vi har 
klart få litt igjennom til spillere, trenere og medlemmer som har gjort at mye mindre utstyr 
forsvinner.   



I høst arrangerte vi SNM i fotball og jeg hadde et eget ansvarsområde som var gjennomføringen av 
selve turneringen. Dette var en spennende oppgave med gode erfaringer og opplevelser. Sammen 
med de andre i styret og Karoline Sætre følte jeg at vi gjennomførte et solid mesterskap både 
sportslig og sosialt med høy kvalitet.  

Gjennom året har jeg også vært med på ulike turneringer som vi har arrangert. Oppgavene mine har i 
hovedsak vært å sørge for riktig og nok utstyr, også førstehjelp. Samtidig er rollene litt flytene under 
turneringene og under ledelse av Johanna har både jeg og andre tatt tak der det er behov. Andre 
oppgaver i gjennom året har vært å delta på styremøter, ha kontortid, hjelpe Øystein (leder) med 
utforming av klubbhåndbok og representere Studentspretten utad.  

Vi har også fått opp en vegg i campushallen som gjør at vi har fått et eget lager i campushallen. Oppe 
på Kvåle har vi fått laget en til utstyrskasse som gjør at hvert lag har hver sin kasse til å oppbevare sitt 
eget utstyr. Da slipper vi at alle skylder på alle når noe utstyr blir borte.  

NSI arrangerte ledersamling i oktober som jeg deltok på sammen med 5 andre fra styret. For meg 
individuelt var det en lærerik erfaring, men først og fremst tok vi med oss nye ideer og tanker, samt 
mye nyttig kunnskap så vi kan løfte klubben videre.  

Det har virkelig vært en glede å arbeide sammen gjengen i styret, og fra mitt ståsted har vi fungert 
utmerket som en felles enhet. Alle hjelper alle og vi har lagt en solid innsats for at våre medlemmer 
skal ha et godt aktivitetstilbud. Takk! 

 

Serielag volleyball 

Året starta med ei opptakstrening, der erfarne og ikkje-fult so erfarne spelarar fekk vere med. Dette 
var for å få rekruttert fleire spelarar til volleyballaga. Det var ei kjekk og innhaldsrik trening, men det 
resulterte dessverre ikkje i mange nye spelarar. Likevell var det et par nye, flinke spelarar med 
tideligare erfaring i volleyballen som vart med. Sesongen starta dermed bra, og me var klare for 
avreise til Bergen på den årlige ”åpningsturneringa”. Her kjempa damene seg til 1.plass, medan 
herrelaget fekk ein god 4.plass.  

Oktober kom, og me var klare for sesongens store høgdepunkt. Me pakka baggane og reiste til Oslo 
for å spele studentmesterskap. Dette hadde alle gleda seg veldig til, og det stod verkeleg til 
forventningane. Begge laga spelte godt, og kjempa seg til semifinalar. Jentene tapte dessverre denne 
veldig knapt, medan gutane var klare for finalen. Her fekk dei 2.plass, og ein del av karane kom med 
på ”All-star” – laget. Det var kjempestas. Jentene måtte sei seg fornøgd med ein kjedeleg 4.plass, 
etter nok ein spennande kamp. Dei fekk og et par med på ”All-star” – laget, og det var med god 
grunn. Sjølv om verken jentene eller gutane fekk gull, dansa me oss fram til ein vel fortent 
gullmedalje på lørdagens bankett.  

Sesongen gjekk vidare, og jentene har vunne alle kampane sine med god margin. Gutane har og 
vunne nesten alle kampane sine, og ligg på toppen av tabellen. Ein veldig god sesong er snart over, 
og me kan no sjå tilbake på gode kampar og minne. Me kan sjå framover på den kommande 
sandvolleyballsesongen, og gleda oss til nye turneringar og sosiale samankomstar med Sogndals 
beste gjeng!!   

 

 

 



Serielag fotball herre 

Perioden januar-mars var prega av mykje utenomsportsleg tull. Dette blei langt betre då det nye 

styret var på plass. 

Vi kvalifiserte oss for fyste gong i klubben si historie til Cupen, men klarte diverre ikkje å gå vidare 

der. 

Fyrste halvdel av sesongen leverte vi (reint sportsleg) litt under forventa. Etter sommerpausen blei 

dei ein del forandringar, både med tanke på at vi mista 7 viktige spelarar og at vi fekk ny 

hovudtrenar. Vi klarte diverre ikkje å erstatte spelarane som forsvann, då vi kun signerte 2 (var ikkje 

fleire som var gode nok). Overgangen til ny trenar har gått fint, og vi leverte gode resultat på hausten 

trass i ein særs svekka spelarttopp. 

 

Serielag fotball damer  

Me gjekk inn i preseason sesongen 2019 med det same trenerteamet som me avslutta med i 2018. 

Vintermånadane vart godt brukt til mykje trening og terping inne i Sognahallen. Me hadde tre 

treningskampar i oppkøyringa, kor prestasjonane var varierande.  

Me gjekk inn i vårsesongen med eit veldig tett kampprogram- opptil 3 kampar på 10 dagar. Troppen 

bestod av i overkant 20 spelarar, men det var forfall og skadar kvar einaste kamp. Difor var det ein 

sliten gjeng som tok ferie 2. juni, etter ein tøff vårsesong. Sprettendamene var eit av topplaga då 

vårsesongen var slutt.  

Då me tok ferie var det bortimot 10 spelarar som avslutta karriera si for Studentspretten. Me var 

difor avhengige av å få inn mange nye spelarar til hausten, for å kunne stille lag vidare i serien.  

Jentene og trenarane arrangerte opne treningar kor dei tok i mot nye spelarar. Frammøte var 

overveldande, 30 stk møtte på trening. Dei «rutinerte» tok i mot dei nye spelarane med opne armar, 

som til saman utgjorde ein kompetent spelarstall.  

Fyrste haustkampen vart spelt på Kaupanger Stadion, med et lag som hadde hatt få treningar ilag og 

som i utgangspunktet ikkje kjende kvarandre. Prestasjonane til laget var over all forventing, og 

samspelet fungerte utruleg godt! Kampen vart vunnen, og jentene gjekk av banen med ei god 

kjensle. Haustsesongen var sparka godt i gong!  

Vidare utover hausten, hadde me fleire utfordringar, deriblant skadar og praksisperiodar.  Det førte 

til at stallen var tynn, og at folk måtte spele i nye, ukjende posisjonar. Resultata var både og, og me 

endte til slutt opp med den litt sure fjerde plassen.  

Alt i alt ein sesong med varierande resultat, men med mange gode minner, treningar og gode 

vennskap. Laget er stort sett nøgd med endt fjerdeplass. Vi ser forbedringspotensial, og arbeidar 

vidare med dette inn mot komande sesong.  

Me har allereie vore på ei treningshelg i Fosnavåg, kor me vann ein treningskamp 3-2. Vi er godt i 

gong med treningane, og har fleire planlagde treningskampar på programmet, før fotballsesongen 

2020 vert sparka i gong 14.april!  

 



Vedlegg 3: Rekneskap 
 

Regnskap 2019 

Namn Vår Høst totalt 2019 

Sponsorinntekter 130000 0 130000 

Medlemsinntekter 93132 201046 294178 

Inntekter ved arrengement og turer 0 3186,96 3186,96 

Tilskudd 142147,89 326199,89 468347,78 

    

Totale Inntekter 365279,89 530432,85 895712,74 

    

Varekjøp 8872,94 3127,19 12000,13 

Personellkostnad 27200 36584 63784 

Leie av lokale 92982 209700 302682 

Vedlikehold og utstyr 177519,95 108660,39 286180,34 

Møter og kurs 0 0 0 

Kontorrekvisita 0 0 0 

Reisekostnad 7008 6313,38 13321,38 

Markedsføring 16360,02  16360,02 

Kostnad ved arrangement 12870,23 33491,59 46361,82 

Gebyr 273 127 400 

Andre kostnader 98833 4752 103585 

Overføring internt Spretten kontoer 38693,38 35114 73807,38 

Iint dommer betaling 11028 7168 18196 

    

Totale kostnader 491640,52 445037,55 936678,07 

    

    

Resultat  −126360,63 85395,3 −40965,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4: Budsjett  
 

Konto Navn 

Budsjett 

2020 Høst Vår 
 

33120 Sponsorinntekter 160 000,00  30 000,00  130 000,00  
 

3900 Medlemsinntekter 280 000,00  120 000,00  160 000,00  Ink treningsavgift 

3920 

Inntekter ved arrangement 

og turer 7 500,00  4 500,00  3 000,00  
 

3930 Tilskudd 450 000,00  270 000,00  180 000,00  
 

 
sum inntekt 897 500,00  424 500,00  473 000,00  

 

      
4300 Varekjøp 50 000,00  20 000,00  30 000,00  

 
5000 Personellkostnad 60 000,00  24 000,00  36 000,00  

 
6300 Leie av lokale 320 000,00  160 000,00  160 000,00  Ink treningsavgift 

6620 Vedlikehold og utstyr 250 000,00  100 000,00  150 000,00  
 

6750 Møter og kurs 5 000,00  2 000,00  3 000,00  
 

6800 Kontorrekvisita 1 000,00  400,00  600,00  
 

7100 Reisekostnad 12 500,00  5 000,00  7 500,00  
 

7300 Markedsføring 20 000,00  8 000,00  12 000,00  
 

7710 Kostnad ved arrangement 25 000,00  10 000,00  15 000,00  
 

7770 Gebyr 500,00  200,00  300,00  
 

7790 Andre kostnader 50 000,00  20 000,00  30 000,00  
 

8900 

Overføring internt Spretten 

kontoer 99 000,00  39 000,00  60 000,00  

*justert for økt 

sponsorinntekt 

 
sum kostnader 893 000,00  388 600,00  504 400,00  

 

      

 
Resultat 4 500,00  35 900,00  

- 

31 400,00  
 

 

 

 

 



Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling til nytt styre 
 

Valgkomiteen har i år bestått av Harald Folkvord Hetland (sittende styre), Vårin Ekeland (medlem) og 

Carina Granli (Lurkarlaget). 

Innstillingskomiteen vedtar enstemmig følgende innstilling for Styret i Studentspretten 2019-20: 

 

Leder: Ida Bahus  
 
- Tidligere Aktivitetsansvarlig med lang fartstid i organisasjonen  

 
Nestleder: Anna Kobbeltvedt  
 
- Ansvarsfull, omgjengelig og god erfaring i studentmiljøet. Ikke redd for å ta på seg ansvar 

 
Økonomi: Vegard Moldenes  
 
- Studerer økonomi, strukturert og erfaring fra idrett og gruppeledelse.  

 
Arrangement: Olav Kaupang  
 
- Ønske om å bidra til studentmiljøet ved å være med i styret. God samarbeidsvilje. 

 
Aktivitet: Anne-Katrine Algerøy  
 
- Livlig og ansvarsbevisst. Studerer idrett og har et ønske om et godt idrettstilbud i Sogndal  

 
Marked: Katarina Haukås  
 
- Erfaring fra pedagogstudentene, opptatt av samarbeid, sosial person.  

 
Utstyr: Karoline Sæthre  
 
- Erfaring som frivilligansvarlig under SM 2019. Engasjert og ønsker at alle skal være med. 
 
 
Rollene er tildelt etter ønske, interesse, og en helhetsvurdering av hvilken sammensetning vi tror 
kommer til å fungere best. Vi er godt fornøyd med alle kandidatene og ønsker de lykke til inn i året 
som kommer! 
 
Harald Folkvord Hetland 
Leder av valgkomiteen 
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