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2a. Velkommen til
årsmøtet i
Vardal Idrettsforening
Vi håper det lar seg gjennomføre et fysisk
årsmøte, men skulle det vise seg at
smitteverns reglene sier noe annet så
avholder vi det digitalt.
Saker og forslag sendes til leder@vardal.no innen lørdag 6
mars

Vel møtt
Mvh Styret
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2c. Forretningsorden
For årsmøte
I Vardal Idrettsforening
1. Ordet forlanges ved håndsopprekking, og ved å vise tildelte
stemmerettsbevis.
2. Ingen får ordet mer enn tre ganger i samme sak.
3. Fem minutter taletid første gang, tre minutter andre og
tredje gang. Unntatt er forslagsstiller
4. Ordet til forretningsorden gis en gang i samme sak.
5. Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek.
6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslista.
Forslagene legges fram skriftlig, og før strek er satt.
7. Vedtak og valg avgjøres ved flertall av avgitte stemmer,
eller slik loven tilsier.
8. Blanke stemmer telles ikke, og regnes ikke som avgitt.

Styret VIF, april 2021

3. Valg av møteleder

4. Valg av møtesekretær

5. Valg av desisorer

6a. Årsberetning fra styret i Vardal IF 2021
Styret har i 2021 hatt denne sammensetningen:
Leder: Pål Tangen
Nestleder: Jan Erik Haugom
Kasserer: Bent Eliassen
Sportslig Leder: Per Frode Andreassen
Leder anlegg: Vegar Fuglerud
Styremedlem:
Sekretær: Nestleder har vært årets sekretær
Revisorer: Ann Elisabeth Jevnesveen og Barbro Smedhaugen Larsen
Arnstein Bakke har innehatt stillingen (20%) som sponsor ansvarlig gjennom hele 2021 og
har utført en glimrende jobb.
Styret har avviklet månedlige styremøter i hele 2021, i tillegg arbeidsmøter etter behov. Alle
saker til orientering eller behandling i styret er referatførte i ny referat-mal, totalt
81 stk saker ekskl. vedlegg.
Vardal IF har nå ca 300 registrerte medlemmer.

Sportslig utvikling
Sportslig utvalg har i det vanskelige året 2021 gjort en imponerende jobb i forhold til
trenere, dommere, ledere og spillere. Per Frode Andreassen tok over som sportslig leder fra
1 feb. 2021. Takk til Per Frode Andreassen og SU for en vel utført jobb.
Nytt av året var oppstarten av all-idretts skole for 6 åringene våre. Dette er et gratis tilbud
som innbefatter lek og moro, håndball, skøyter, ski, turn og friidrett. Flott tiltak i regi av SU.
Det har vært regelmessige møter, utvalget som har arbeidet med mange saker og styret har
hele veien blitt godt orientert via sportslig leder. SU har oppdatert gjeldende sportsplan for
klubben, og informert om denne til alle ved flere anledninger, planen skal revideres minst en
gang årlig.
Se ellers årsberetning fra sportslig utvalg.

Økonomisk utvikling 2021
Langsiktig gjeld er, som tidligere år, redusert med kr. 50.000,- gjennom året.
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 96.000.
Pandemien, som inntraff i 2020, har påvirket aktivitetsnivået, Inntektssiden og utgiftssiden
er påvirket av dette. Her må det settes inn kraftfulle tiltak i 2022, og styret jobber aktivt med
dette.
Det er lite tap på fordringer.
Drift av undervarmeanlegget krever høyt fokus på god styring på drifts- og
vedlikeholdskostnader. Det er store fyringskostnader og meget viktig med mye utleie av
banen. Manglende utleieavtaler for vinteren 2021/22 medførte at styret vedtok å stenge
banen for vanlig vinter drift sesongen 21/22. Banen ble åpnet 1mars.
Styret er imidlertid lite fornøyd med å måtte stenge banen og vil snu alle stener for å kunne
holde vinteråpen bane neste sesong.

Se for øvrig eget vedlegg med årsregnskap og balanse.
Etter styrets oppfatning er det i 2021 vært en forsvarlig drift av klubben og anlegget.

Dugnader
Pensjonistgruppa har hatt varekjøring for Coop Bybrua hver torsdag. Dette betyr mye for
Vardal IF og gir kjærkomne kroner til klubbkassa. Styret har fått beskjed om at det har vært
en økt rekrutering i dugnadsgjengen i 2021, noe vi setter stor pris på. Hovedstyret arrangerte
en sammenkomst for gjengen og andre Vardal-venner i fjor høst. En stor takk til
dugnadsgjengen.
Ellers har det i 2021 vært lite dugnader på grunn av pandemien som har herjet.
Desember: Salg av julekalendre, et vellykket tiltak som innbrakte ca 30000 til klubb kassen

Arrangementer
2021 har dessverre, på grunn av pågående pandemi vært et stille år på arrangements
fronten. En vellykket fotball skole ble imidlertid arrangert i juni, takk til SU for en vellykket
gjennomføring.

Representasjon
I møter med IØFK har leder, nestleder og sportslig leder og flere andre deltatt.
I samarbeidsmøter med andre klubber har sportslig leder og flere fra sportslig utvalg deltatt.
I møter med kommunen har representanter fra styret møtt.
Det har av naturlige årsaker blitt lite fysiske møter i 2020, men det har til gjengjeld blitt
avholdt mange møter med forskjellige aktører på teams og skype der flere av våre
tillitsvalgte, trenere og lagledere har deltatt.

Materiell
Klubben har gjennom hele 2021 hatt en dyktig materialforvalter i Bent Eliassen, som har hatt
totalansvaret for alt av klubbens materiell. Noen lag har fått nye draktsett, noen lag har
«arvet» draktsett og det er viktig at alle bruker disse draktene i kamper, cuper, fotografering
etc. og at alle leverer inn igjen sin på høsten når sesongen er slutt. Når det gjelder
samarbeidspartner for sportsutstyr så er det Adidas gjennom Sport 1 Amundsen Sport på CC
Gjøvik

Kiosk
Kioskdriften har vært bra i 2021 og har vært omsetningsmessig som et normal år, på tross av
pandemien

Hjemmesider
Vi har slitt med oppdateringer på hjemmesiden vår i lengre tid, men dette har vi satt mer
fokus på og oppdaterings frekvensen tar seg stadig opp. Klubben ønsker seg en permanent
web-redaktør, samt gode rutiner for tilgang av stoff fra lagledere, trenere, foreldrekontakter,
spillere og andre interesserte. Det er alles ansvar å komme med innspill, saker og bilder.
Husk at bilder som skal publiseres på internett trenger tillatelse fra den som er avbildet eller
foresatte dersom han/hun er under 18 år.

Aktivitet på hytta
Det har vært vekslende utleie av hytta 2021. Vi håper dette bedrer seg i 2022 da utleie er en
kjærkommen inntekt for oss.
Vintervei har vært fra Raufossveien og det har vært brøytet der etter behov.
Det er ønskelig at alle bruker p-plass på fremsiden av klubbhytta og at Skolevegen bare
brukes til varelevering.
På grunn av høye strømutgifter så vi oss i desember nødt til å senke temperaturen på
sportshytta noe som har medført minimal utleie i desember 2021 og januar 2022.
Høsten 2021 ble det i en bygningsteknisk gjennomgang av sportshytta avslørt store skader
på betong dekket som fungerer som etasje skille mellom kjeller og 1 etg. Dette fører til en
total renovering av denne delen av hytta. Det er søkt om spillemidler til renoveringen og
søknaden ble godkjent av Gjøvik kommune i desember og søknaden vil etter hvert bli
oversendt stats forvalteren for endelig godkjenning, så får vi håpe det beste.
Det trådløse nettverk på hytta fungerer fint. Passord: vardalif2014

Organisering av klubben
Det gamle organisasjonskartet er revidert og videreutviklet de siste årene. Alle funksjoner er
beskrevet godt i en egen klubb håndbok. Under styret skal det være arbeidsutvalg (som
sport, økonomi, baner, m.m) og gode rutiner for trenere, oppmenn/lagledere, kaptein på
laget og foreldrekontakter i.f.t. ansvar for gjennomføring av de ulike arbeidsoppgaver (som
registrering på fiks.no; oppfølging regler, drakter, forsikring, informasjon om betalinger,
lotteri, dugnad etc.). Se alle oppdaterte organisasjonskart på vardal.no

Prosjekt Kvalitetsklubb
Vardal IF har siden 2016 vært en del av IØFK sitt prosjekt Kvalitetsklubb. Veileder fra IØFK
har vært Tom Henning Hovi. Prosjektet består av kvalitetssikring av alle ledd og funksjoner i
en fotballklubb. Vardal IF ble re-sertifisert sommeren 2021

Fremtidsutsikter for klubben og anlegget
Den flotte fotballbanen med kunstgress, gjerde og undervarmeanlegg har nå vært i full drift i
vel 6 år og det kreves mye ressurser til organisering, vedlikehold og oppvarming. Klubben er
avhengig av noe store inntekter i årene som kommer for å gjøre de nødvendige tiltak. Det er
viktig med faste leieinntekter på banen og gode samarbeidspartnere rundt omkring. Videre
er det essensielt med et godt samarbeid med kommune, fylke og
fotballkretsen. Samarbeidsavtaler framover for VIF må sikres og dette er
et kontinuerlig arbeid, det er viktig at klubben stadig får flere samarbeidspartnere. Styret
mener at det bør arrangeres fotballcup på Vardal igjen om ikke alt for mange år og at det
er ønskelig med en egen Idretts-SFO/aktivitets-SFO/FFO.
Hovedmålet har også dette året vært å gjenopprette alle arbeidsutvalg med det nødvendige
antall personer for å oppfylle det nivå som trengs for ordinær drift. Styret
søker allikevel fortsatt etter flere engasjerte personer i klubben som vil være med på det

nødvendige visjonsarbeidet og stake ut kursen videre i forhold til hva Vardal IF skal være, stå
for og ha som målsetninger både på kort og lang sikt. «Alle på banen» reflekterer så mye, og
det er store muligheter for en klubb som har supre mennesker og et supert anlegg.
Det å «bygge klubben» videre er minst like viktig i 2022 som tidligere, og det er kanskje
stabilisering som er nøkkelordet her. Viktig å opprettholde kvalitet i alle ledd og
videreutvikle de muligheter som en fotballklubb skal og bør ha. Klubbfølelsen og
samhørigheten må fortsatt styrkes, det er viktig med trivsel og tilhørighet på lagsnivå, men vi
må ha klubben Vardal i fokus også.

Styret Hunndalen, februar 2022

6b ÅRSBERETNING FRA SPORTSLIG UTVALG SESONGEN 2021
Årsberetning fra:

Sportslig utvalg, sesongen 2021

Utvalgets medlemmer:

Per Frode Andreassen (sportslig leder), Sebastian Stegane
(Trenerveileder), Vegar Fuglerud, Mia Hagen Farstad, Thomas
Andersen og Marte Sørli

Sportslig utvalg for sesongen 2021 hadde sitt første møte 18. februar. På det tidspunktet bestod
utvalget av kun fire medlemmer. Leder hadde et ønske om to medlemmer til, helst kvinnelige
representanter. Før neste møte ble Mia Hagen Farstad og Marte Sørli fullverdige medlemmer –
begge fra vårt nystartede damelag.
Sportslig utvalg har i løpet av 2021 gjennomført 8 møter. I tillegg kommer møtevirksomhet i
forbindelse med fotballskole, kick-off, trenerforum, oppstart allidrett etc.
Det første som utvalget gjorde var å etablere et damelag. Tidligere spillere, og spillere som tidligere
har spilt på lag som sportslig leder har trent, ble kontaktet. På papiret ble damelaget etter hvert ca
30 spillere på papiret. Det ble meldt på et 9’er lag i 4.divisjon, og Arnstein Bakke ble ansatt som
trener. Foran sesongen 2022 har ytterligere spillere kommet til og Sebastian Stegane har fått
ansvaret som hovedtrener.
I april forsøkte vi å etablere en old-boys gruppe med trening en dag i uken. Svært mange var
interesserte, men kun et fåtall møtte på de 4 treningene som ble gjennomført. «Prosjekt Old Boys»
ble lagt på is. SU har imidlertid planer om å forsøke på ny i begynnelsen av april 2022.
I den første sommerferieuken arrangerte vi på ny fotballskole. Det ble 56 påmeldte denne gangen.
Det er vi veldig fornøyde med. Instruktører var spillere fra herre- og damelaget. Disse gjorde en
kjempeinnsats, og i etterkant fikk klubben masse ros for gjennomføringen av årets fotballskole. Det
må nevnes at Eli Marita Haugen nok en gang fikk pensjonsistgruppa til å bidra på kjøkkenet.
Fantastisk!
Kick-off: Undertegne innrømmer at det har vært vanskelig å planlegge store arrangementer pga
covid-19 situasjonen. Men SU valgte tidlig å utsette Kick-off til etter skoleferien. Det ble en suksess!
Det er mange år siden så mange medlemmer var samlet på «Myra» samtidig. Lagene møtte opp på
kunstgressbanen. Styreleder, Pål Tangen, åpnet arrangementet ved å si noen velvalgte ord, hver
eneste fremmøtte spiller fikk si navnet sitt, spillerne svarte på spørsmål fra vår dyktige «speaker»,
Sebastian Stegane, osv. Etter presentasjonen av alle lagene så var det ulike aktiviteter på området for
alle medlemmene som var tilstede. En flott ettermiddag for klubbens medlemmer.
I periodene har SU også arrangert to trenerforum. Disse har bestått av en liten introøkt inne på
sportshytta. Demo-økt ble gjennomført på kunstgresset vårt med våre 2008 modeller. Begge
forumene ble avsluttet inne på hytta med videoer, oppsummering og spørsmål fra de oppmøtte. SU
er svært førnøyde med antall deltakere på vårens trenerforum, men hadde vel håpet på at flere
kunne delta på økten i september.

Etter høstferien så startet Su opp med allidrett. Dette er var nytt for klubben, og vi var spente på
hvorvidt vi fikk rekruttert nye medlemmer på denne måten. Det gikk over all forventning. 22
deltakere meldte seg på til første aktivitet. Vilde Aaslund Mamelund, Mia Hagen Farstad og Sebastian
Stegane ledet de tre første øktene. Foreldre og barn likte opplegget. Ryktet sprer seg – ytterligere 6
barn melder seg på allidrett. Vi har pr dags dato gjennomført ballek (3 ganger), håndball (3 ganger),
Skøyter (2 ganger – covid-19 påvirket dette i stor grad), ski og skileik (3 ganger) og har i skrivende
stund gjennomført en økt med rytme/turn. 28 deltakere totalt – dyktige instruktører – dette er noe vi
ønsker å fortsette med neste sesong ☺
SU har dessuten hatt fokus på å bli kjent med trenere, lagledere, spillere i klubben. Vi har også
belønnet j-12 med gavekort på peppes pizza. Dette med bakgrunn i hvordan de har gjennomført
sesongen, stallen uendret, positive til dugnader etc.

Per Frode Andreassen mars 2022.

6c. ÅRSBERETNING BANER OG ANLEGG 2021
Baner og anlegg:

Vegar Fuglerud

(leder)

Storm Marius Haugen

(banemannskap

AKTIVITETER:
Sportshytta:
Nok et år med pandemi har ført til mindre aktivitet enn normalt. Ved en
befaring på hytta av Syljuåsen høsten i forbindelse med oppgradering av hytta
ble det innhentet ekspertise av Øst Tek. Under befaringen ble gamle delen av
hytta (fra garderobe 7) og ut mot grusbanen anbefalt at denne delen stenges
grunnet synlig armering. Man er ikke sikker på om dette holder ved stor
belastning. Tanken er at hytta skal pusses/oppgraderes betraktelig.
. Grusbanen:
Grusbanen blir brukt som parkeringsplass hele året. Dette har ført til mye
mindre trafikk i skolevegen. I forbindelse med gravearbeider er grusbanen blitt
benyttet som vei til husstandene nærmest Idrettsparken.
Kunstgressbanen:
Aktiviteten har vært tilnærmet normal i 2021, bortsett fra en perioden 30.0120.02 grunnet ekstrem kuldeperiode.
Kampperioden startet igjen i mai for barn og unge. Seniorfotballen måtte vente
til høsten grunnet pandemien.
Klubben har kjøpt inn 2 stk 3’er baner som benyttes av de aller minste.
Banen er blitt sloddet og børstet minst 1 gang pr. uke.
Banen ble harvet 1 gang i 2021. Klubben har i 2021 benyttet Gjøvik kommune
for rens av banen.
Det ble etterfylt 13 tonn med granulat. Snø utenfor banen er blitt frest inn igjen
på kunstgressbanen. Denne granulaten er blitt renset av Gjøvik kommune.

Gressbanene:
Gressbanene var fri for snø i uke 16.
Treningsbanene ble klippet ofte i 2021. Dette bidro til bra forhold på
treningsfeltet i hele 2021. Gressbanene er kun benyttet av noen få lag
innimellom.
Styrkeparken:
Styrkeparken blir meget flittig brukt av Hunndalen og omegn. Vi ser gjerne at
våre egne lag bruker den til trening mye mer enn det som blir gjort.
Ballbinge:
Lite bruk av ballbingen. De som benytter den er stort sett ikke medlemmer i
Vardal.
Kiosken:
Kiosken har kun vært i drift under kampene i 2021.
Avslutning:
Vardal Idrettsforening vil rette en stor takk til ALLE ovennevnte i VIF’s
anleggskomite for den kjempejobben som ble utført i 2021.

Vegar Fuglerud, leder baner og anlegg

6d. Årsberetning fra dommer koordinator

Vardal I.F holdt klubbdommerkurs 26. mai 2021 på klubbhytta.
Lagene selv ordnet klubbdommere første halvår, mens
dommerkoordinator satte opp dommere på høstsesongen for
lagene.

Hunndalen 25.01.2022
Dommerkoordinator: Jan Erik Haugom

6e. Årsberetning fra Lagene
Se egne ark.
Årsberetning G-J 2012
Årsberetning G-J 2014
Årsberetning J 13

7a. ARBEIDSPLAN FOR STYRET I VARDAL IF 2022
Planlagte tiltak

Ansvarlig

Når

Koordinere daglig drift

Styret / Daglig leder

Hele året

Avholde styremøter etter behov

Leder

Hele året

Oppfølging og gjennomgang samtlige skilt- avtaler

Sponsor ansv.

1. kvartal

Informasjon og oppfølging diverse i års-hjul

Styret

Vår 2022

Løpende oppfølging av arbeidsutvalg

Styret

Månedlig

Oppdatere arbeidsinstrukser til arbeidsutvalgene

Styret

Vår 2022

Sikre god økonomisk drift kgb og undervarme

Styret

Hele 2022

Bedre intern informasjon og kommunikasjon

Styret

Hele året

Øke antall samarbeidspartnere til klubben

Sponsor ansv.

Vår og høst

Videreutvikle VIF som lokal arena for idrett og kultur Styret

Hele året

Videreutvikle klubb og organisasjon

Styret

Hele året

Videreføre kvalitetsklubb prosjektet (sikre nivå 1)

Styret

Hele året

Revidere langsiktig strategiplan

Styret

Høst 2022

7b. ARBEIDSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG SESONGEN 2022
•

Påmelding av lag – ansvar for påmelding/ansvar for å sjekke at laget er påmeldt i
riktig div. osv.

•

Oppstart 6-åringene – ansvar planlegging/ansvar gjennomføring. Thomas lager
opplegg og leder første trening. Sebastian følger opp som trener (benytter andre
trenere). Per Frode leder «foreldremøtet».

•

Kick-off alle lag. Vi gjennomfører kick-off for alle lag i begynnelsen av april. Vi
kom ikke helt i mål med hvordan vi skal arrangere dette (covid-19). Tas opp på
neste møtet.

•

Fotballskole; arrangeres første ferieuken mandag til onsdag/torsdag. Sportslig
leder har ansvaret for planleggingen, trenerveileder + instruktører fra A-lag og
samarbeidslag Vind-Vardal. Bent har sørget for påmelding.

•

Sportslig leder sørger for invitasjoner og personlig besøk på Blomhaug skole.

•

Trenerforum – gjennomføres et trenerforum i mars/april og et i månedsskiftet
august/september. Thomas står for opplegget i april. Per Frode og Sebastian
sørger for innholdet i høstens forum.

•

Jevnlige møter med trenerne i klubben. Det første møtet gjennomføres på
sportshytta i mars. Ønskelig med en kort informasjon fra alle grupper.
Sportsplanen presenteres. Trenerveileder viser seg på feltet. Snakker med alle
trenere. Uformell kontakt.

•

Sportsplanen – implementering/oppdatering/ansvar. Dette gjøres i møte med
trenerne. Må være tema når trenerveileder er i dialog med de ulike
trenerteamene.

•

Banefordeling. Vegar ordner dette med utgangspunkt i ønsker fra trenerne

•

FIKS-ansvarlig. Vegar er hovedansvarlig, men det er ønskelig at sportslig leder
gis opplæring slik at han kan gjøre en jobb når hovedansvarlig er utilgjengelig.

•

Ansette trenere for sesongen 2022. Dette er sportslig leders sitt ansvar.
Forlengelse av eksisterende kontrakter og nyansettelser; arbeidet bør begynnes i
begynnelsen av september.

•

Ansette trenerveileder for sesongen 2022 – styret ved sportslig leder bør ha dette
i boks før utgangen av inneværende sesong.

•

Overgangssaker – hvordan dette skal foregå på en ryddig måte/ansvarlig. Dette
er det klare regler for. Viktig at vi overholder disse. Det er sportslig leder som tar
kontakt med spillerens klubb. Vegar ordner det formelle (skjema/betaling).

•

Trenerveiledning – hvordan/frekvens/ansvar: Sebastian løser dette ut i fra sin
instruks. Lager en plan på arbeidet som legges frem på neste møte.

•

Påmelding trenere til kurs – tilbud om kurs gis av sportslig leder. Må være avklart
med styret med tanke på økonomi etc.

•

Uttak til sonesamlinger etc.; trenerne på de aktuelle lagene lager sin innstilling,
gjør denne kjent for trenerveileder. De avklarer så hvem som står for
påmeldingen. For sesongen 2021 er det bare et lag som er aktuell for
sonesamlinger.

7c. ARBEIDSPLAN FOR ANLEGGSKOMITEEN 2022

Vedlikehold, vask,
snørydding/snøbrøyting/

Hele året

Leder AU-4/anleggsk.

I sesongen

Leder AU-4/anleggsk.

Mai –
Oktober

Leder AU-4/anleggsk.

Arrangere ”vårdugnad”

Mai

Leder AU-4/anleggsk.

Værtikalskjæring, lufting, sanddressing,
re-såing av gressbaner

Juni

Leder AU-4

gressklipping av Vardal Idrettspark
Merking av alle fotballbaner
Klipping av Vardal Idrettspark

Reparasjon av baner for vinteren
Lage ny arbeidsplan for 2023
Olje apparater i styrkepark

Oktober
November
Mai

Leder AU-4/anleggsk.
Leder AU-4
Klubbdugnad

8.Godkjenning av regnskap 2021 (se eget dokument)

9.Godkjenning av budsjett 2022 (se eget dokument)

10.Gaver og utmerkelser 2022
Revisorer: Ann Elisabeth Jevnesveen og
Barbro Smedhaugen Larsen

11.Innkommende forslag 2022

12.Medlems kontingent 2022

Tillitsvalgt / Støttemedlem

kr 300

Trener / Lagleder

kr 100

Æresmedlem

kr 0

Junior / Senior / Ungdom 13-16 år / Barn

kr 600

Familiemedlemsskap

kr 750

*Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører.
Kontingenten dekker blant annet forsikring av medlemmet og det er derfor viktig
at denne blir betalt.

13.Spiller og treningsavgift 2022
Senior herrer

kr 3500

Damelag / Junior / Ungdom (13-16 år)

kr 2880

Gutter / Jenter 9-12 år

kr 1580

Gutter / Jenter 7-8 år

kr 1580

Gutter / Jenter 6 år

Gratis

Oppgitte priser er pr år, men er delt i en vår og en høst termin.
Her kan det forekomme spesielle priser for våre samarbeidslag.

14. Innstilling til valg på årsmøte 2022
Navn

Funksjon

Valgt for

Pål Tangen

Leder

Ikke på valg

Jan Erik Haugom

Nestleder /
Sekretær

1 år

Bent Eliassen

Kasserer

Ikke på valg

Per Frode Andreassen

Sportslig
leder

1 år

Vegar Fuglerud

Leder anlegg 1 år
Styremedlem

Ann Elisabeth Jevnesveen

Revisor 1

Barbro Smedhaugen Larsen

Revisor 2

Sponsor ansvarlig Arnstein Bakke har rapporterings plikt til styret, men har ikke
møteplikt

Styret har fungert som valgkomite i 2021, vi fortsetter den ordningen også i 2022

15. Avsluttning
Styret i Vardal takker for oppmerksomheten

Vedlegg:
Regnskap 2021
Budsjett 2022
Revisjons rapport 2021

