
Årsmøteprotokoll 

Asker og Heggedal Warhammer og Brettspillklubb 

 

  

Sted og tid : Heggedal bibliotek, 9. april 2011, kl 14.00 – kl 15.00 

  

Registrerte møtedeltakere : 

Vebjørn Albinson 

Jonas Øverbye Fossli 

Martin Øverbye Fossli 

Marius Nes Fredheim 

Øystein Funderud 

Jon Anders Almerud Johansen 

Andreas Jensen Jonassen 

Tobias Handeland Langås 

Torbjørn Mandt 

Søren Walltin Pedersen 

John Magnus Winjum 

Brynjar Wølstad-Knudsen 

Erlend Eik (Leder) 

Per Sletaune (Nestleder) 

  

Årsmøtet ble gjennomført etter følgende dagsorden : 

1. Velkommen (og enkel bevertning) 
2. Konstituering av årsmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere. 
4. Årsberetning fra styret 
5. Regnskap – regnskap som viser hva vi har brukt av penger og hvor mye vi har på konto pr. dags dato 
6. Aktivitetsplan – medlemmene må under årsmøtet diskutere veien videre og komme frem til hvor ofte det skal 

skje arrangementer fremover og sette datoer for noen dager frem til sommeren. Høsten bør vi få på 
plass også i løpet av dette møtet. 

7. Innkomne forslag 
8. Valg (av styre og valgkomité) 
9. Spørsmål /informasjon 



 
  

Sak : 1 

Orientering : Leder og nestleder, Erlend Eik og Per Sletaune ønsket velkommen til Asker og Heggedal 
Warhammer og Brettspillklubb’s årsmøte i 2011. Det ble en svært enkel bevertning, men vi tar det igjen med 
sommeravslutning før alle reiser på ferie. 

Vedtak : ingen 

Sak : 2 

Orientering : Nestleder gikk kort igjennom dagsorden og innkalling til årsmøtet. Alle fremmøtte hadde 
stemmerett. 

Vedtak : Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Sak : 3 

Orientering : Nestleder foreslo seg selv som møteleder, Jonas Øverbye Fossli, Marius Nes Fredheim, Øystein 
Funderud og Søren Walltin Pedersen som protokollunderskrivere samt Erlend Eik som møtets referent. 

Vedtak : Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Sak : 4 

Orientering : Leder orienterte om styrets årsberetning for 2010. Det ble fokusert på : Alle arrangementene vi har 
hatt i løpet av høsten 2010 som er 7 stykker i alt med ca 187 deltakere. Vi var så heldige å få 20000 kr fra 
Frifond i oppstartstøtte og dette kom godt med til innkjøp av matriell i forbindelse med terrengbygging. Ellers ble 
vi den 17. september medlem av Hyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser. Dette gjør oss til 
del av en stor landsomfattende organisasjon som vi kan dra veksler på og som vi kan innhente støtte fra hvis 
behov. Etter hvert kan vi stille med representanter på deres årsmøte hvor vi vil få stemmerett og kan ytre oss 
om hva de bør satse på. Det ble sagt på møtet at vi fremdeles skal ha møter i helgene hvor vi driver med 
aktiviteter og alle vil at klubben skal fortsette sin drift. 

Vedtak : Styrets årsberetning for 2010 ble enstemmig vedtatt. 

  

Sak : 5 

Orientering : Leder gikk raskt igjennom regnskapet til klubben som viser at vi har penger til disposisjon. 
Klubbens drift er basert på støtte fra Hyperion samt medlemsavgift. 

Vedtak : Regnskapet for 2010 ble enstemmig vedtatt. 

  

Sak : 6 

Orientering : Leder og Nestleder gikk gjennom forslag til aktivitetsplan for vår/høst 2011. Det ble sagt at vi skal 
ha ett arrangement før sommerferien og dette skal legges til mai. Dato kommer vi tilbake til. Ellers skal vi ha 
sommeravslutning for medlemmene og da møtes vi på en restaurant hvor vi spiser og har det hyggelig. 
Nærmere dato kommer vi tilbake til, men det blir i juni. 



Det ble også nevnt at vi bør ha stand på kulturdagene den 5-6. juni. Dette må vi få til og vi må på neste 
styremøte bestemme hvem som kan stille opp på dette. Vi bør også kontakte outriderne for å høre om de kan 
stille opp. Hvis ikke er OMSK – Oslo Miniatyrspillklubb et alternativ. 

Styremøte skal avholdes i mai samt ett arrangement. Datoer må settes. 

Sommerskole for klubbens medlemmer ble nevnt som en aktivitet og det eksisterer en mulighet for å sende noen 
medlemmer på turneringer hvor heder og ære kan oppnås. Nærmere opplysninger om dette skal innhentes fra 
outridere/OMSK’ s forum på nettet. 

Studietur til enten Oslo eller Skedmokorset ble nevnt. Da leier vi inn en minibuss og får med oss alle 
barna/ungdommene. Dette kan vi få til i høst og bør med på styremøte i mai. 

Å invitere brettspillere for å demonstrere hvordan disse spillene skal spilles kom også opp som ett forslag til 
aktivitet. Dette kommer vi tilbake til. Remo Rehder heter en kjent brettspiller. Vi kan kontakte ham. 

Vedtak : Aktivitetsplanen er enda ikke spikret, men det ble vedtatt at vi skal jobbe med den fremover 

  

Sak : 7 

Orientering : Her kom det inn ett forslag helt på tampen og noen hadde allerede forlatt lokalet. Forslaget er at 
man ikke skal tillate pc bruk under arrangementer fordi dette forstyrrer. Man skal konsentrere seg om klubbens 
aktiviteter. 

Vedtak : Ingen vedtak, men på styremøte i mai kommer dette opp som en sak. 

  

Sak : 8 

Orientering : Leder gikk gjennom innstilling på foreslåtte styremedlemmer. 

Vedtak : Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

Styre : 

Erlend Eik (Styreleder) 

Per Sletaune (Nestleder) 

Jonas Øverbye Fossli 

Jon Anders Almerud Johansen 

Søren Walltin Pedersen 

  

Sak : 9 

Orientering : Vedtektene for klubben ble lagt frem og disse forblir uendret. Klubben skal drives med en 
selvstendig økonomi. 

Vedtak : Forslaget ble tatt til orientering 



  

Heggedal, 9. april 2011 

  

Per Sletaune 

Nestleder Asker og Heggedal Warhammer og Brettspillklubb 

  

Jonas Øverbye Fossli 

Protokollunderskriver 

  

Marius Nes Fredheim 

Protokollunderskriver 

  

Øystein Funderud 

Protokollunderskriver 

  

Søren Walltin Pedersen 

Protokollunderskriver 

  

Erlend Eik 

Leder/referent 

  

  

Vedlegg som inngår i protokollen : 

1. Styrets årsberetning for 2010 
2. Regnskap 2010 
3. Vedtekter for klubben 
  

  

  

  

  


