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Saksliste  

  

1. Velkommen  
  
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
  
3. Valg av møteleder og referent.  
  
4. Valg av 2 personer for underskriving av protokollen.   
  
5. Årsberetninger 2019.              

Årsberetning Hovedstyret 2019-2020  
Årsberetning for Kodal Ungdomslags Amatørteater (KULA) 2019-2020  
Årsberetning Husstyret 2019-2020  
 
  

6. Regnskap 2020 med Årsrapport fra revisor      
  

7. Budsjett 2020      
  

8. Fra hovedstyret – forslag           

  

9. Innkomne saker                
  

10. Valg                   
  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. Årsberetninger  
  
Årsberetning hovedstyret 2019 – 2020  
I siste periode har hovedstyret i Kodal Ungdomslag bestått av:  
  
Leder:    Silje Hansen Røed 
Nestleder:   Silje Sandbukt Simonsen 
Kasserer:   Weronicha Nelson  
Sekretær:   Line Andersen 
Styremedlem:   Svein Magnus Sletvold  
Varamedlem:  Caroline Tørrestad Løvli  
  
Møter siden sist årsmøte  
Det er holdt cirka 10 hovedstyremøter. Noen ekstra hastemøter som ikke har blitt arkivert.  
  
Medlemsutvikling (inkl. ikke betalte kontingenter)  
Pr. 18.05.20 har KUL 433 medlemmer inkl. Ikke betalte  
 
Medlemsmassen er fordelt som følger:  

• Under 26 år = 177 stk (mot 156 i 2018)  
• Over 26 år = 256 stk (mot 253 i 2018)  

I tillegg har vi pr i dag 3 æresmedlemmer. Dette er Thore Johansen, Gunnar Hvitstein og Unni Lill Halvorsen.  
  
191 stk. Har ikke betalt medlemskap. Forslag til denne problemstillingen tas gjerne imot.  
 
Økonomi – regnskapet for 2018 
Regnskapet for 2018 viser et samlet overskudd på rundt kr. 29.000,-. Dette overskuddet er betraktelig dårligere 
enn for 2017, da KUL gikk med overskudd kr. 250.000,-. Samlet omsetning i 2018 (sum driftsinntekter) var ca 
1,0 millioner kroner, mot en omsetning på ca 1,3 millioner kroner i 2017. 
  
Fjorårets (2018) lave overskudd er svært bekymringsfullt og snu denne trenden må ha høy prioritering for 
hovedstyret de kommende årene. KUL har ikke som målsetning, ei heller budsjettert med å generere store 
overskudd, men positive resultater bidrar til å sikre gode og forutsigbare rammer for ungdomslagets videre 
arbeid og satsninger.  
 
Budsjett for 2019 viser at KULs økonomi er under press også i år.  
  
KNMU, Kodal Nærmuljøutvalg 
KUL har i 2019 hatt en representant i nærmiljøutvalget. Ikke noe nevneverdig å melde fra møtene.  
 
Øvrige aktiviteter siste året  
Dugnader. En generell opprydning på hele huset har blitt tatt sporadisk av husstyret og på alle dugnadene det 
siste året. Kostymerommet har blitt oppgradert og flyttet, samt at kostymene har blitt sortert og det som ikke 
har vært brukbart har blitt kastet. Rekvisitter har blitt ryddet opp i, kastet og sortert. Arkiv og diverse mapper 
har blitt ryddet opp i på styrerommet og under trappen. Husstyret har fått en egen plass til sine saker og sortert 
dette. Kjøkkenet har fått en opprydning tidlig i 2019 og manglende glass ble kjøpt inn.  
 
Ovnen på kjøkkenet har blitt oppgradert og klatreveggen i storsalen har blitt solgt og veggen har blitt kledd om.   
 
Det skulle være en innsamlingsfest for lokalet den 21. mars 2020. Denne ble utsatt pga. Sykdom og deretter ble 
Norge og verden rammet av Covid-19 som stanset alle aktiviteter i landet. Festen er derfor utsatt inntil videre.  
 
Det er sendt ut fler søknader om midler til diverse stiftelser, men med tre avslag i mars/april. Flere søknader vil 
bli sendt ut i august.  
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Årsberetning Kodal Ungdomslag Amatørteater (KULA) 
2019 – 2020  
 
Styret har bestått av:  
Filip Natanael Håkestad (leder)  
Ingunn Aasrum (Kasserer)  
Lillian Hvitstein-Bogen (sekretær)  
Synne Pettersen Røisgård (styremedlem)  
Per Arild Abrahamsen (styremedlem)  
Marius Kultorp (styremedlem)  
Jonathan Nielsen (styremedlem)  
Joackim Svendsrød (varamedlem)  
 
Vi har gjennomført 10 styremøter, samt flere prosjektmøter og kommunisert hyppig via digitale medier i denne 
perioden.  
 
Oppsetninger  
Vi har i denne perioden hatt en oppsetning, «Skjønnheten og Udyret» med over 60 aktører på scenen, en veldig 
fin og morsom forestilling som det har vært en fryd å sette opp på Vonheim. Vi har hatt et hyggelig gjensyn med 
André Klausen som regissør denne gangen, som koreograf har vi stiftet et nytt bekjentskap med Helena Tusvik 
Rosenlund og som repetitør har vi denne gangen hatt Anders Gleditsch som også var førstereis i 
Vonheimsammenheng. Denne trioen har gjort en formidabel jobb. Marita Hvitstein tok på seg jobben som 
prosjektledere og har utført jobben på en glimrene måte. Billettsalget til «Skjønnheten og Udyret» endte på 
1432 solgte billetter og et besøkstall på 1676, noe som er et veldig bra resultat sammenlignet med tidligere år. 
Prosjektregnskapet er ikke klart enda, men det ser lovende ut.  
 
Investeringer  
Vi fikk i 2019 innvilget 130 000 kr. fra Sparebankstiftelsen til lydanlegg/mygger som måtte benyttes iløpet av 
2019 Dette har vi søkt og fått innvilget omdisponering til å gjelde lyd og lys Vi ha også søkt om, og fått innvilget 
utsatt frist til benyttelse av midlene ut 2020.  
 
Neste oppsetning  
Det er ikke i skrivende stund avgjort hva som blir neste oppsetning. Det sittende styret er midt i en 
researchprosess og det jobbes iherdig med flere alternativer. Det er opp til det nye styret å avslutte den 
prosessen.  
 
For styret i KULA  
Filip Natanael Håkestad  
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Årsberetning husstyret 2019 – 2020  
 
Leder: Kenneth Farmen 
Styremedlem: Kristian Gåsholt 
Styremedlem: Espen Hynne 
 
Hovedprosjekt denne sesongen har vært og finne ut av rehabiliteringsbehovet på Vonheim, noe som er stort da 
kloakk pumpe, tak, dører, noen vinduer og diverse andre utvendige ting må fikses.  
 

• Ryddet vaskerom (husstyret og vaktmester skal nå ha lager inne i gangen bak vaskerom) 
• Div rydding og kasting av ting på huset. 
• Ryddet kjeller. 
• Ordnet spons av nye led downlights i diskoteket. Spons er gitt av SG og Ødeskau elektro. Espen jobber 

med og bytte disse. 
• Gjort ferdig belistning i diskoteket og malt disse og malt ferdig lyskasser i taket. 
• Gått over lydanlegg i diskoteket, hvor sub måtte leveres til verksted 
• Vært med på å selge og demontere klatreveggen 
• Kledd inn vegg der hvor klatreveggen var, med plater og svart duk. Det er ikke plater bak duk øverste 

delen av veggen. 
• Byttet kjøkkenkran på hoved kjøkken 
• Fikset handicap toalett i 2 etg. 
• Merking av sikringskaper  
• Det har blitt fikset på rømningslys osv 
• Det er montert 2 stk. nye stikk kontakter i Rockeverkstedet.  

 
Dette bør gjøres på Vonheim 
 

• Male doene i "klekkeriet", det er gitt tillatelse til rekvisitt avdelingen til og gjøre det. 
• Bygge/snekrer krakker til "bak scenen" rommet. Per Arild og Line har mål. 
• Gjøre noe i inngangshallen nede, støydemping, dim på lys eller noe. Bytte inngangsdører hele veien, de 

er lekk og dårlige. Samt de to store spesialdørene i storsalen, Per Arild og Kenneth skal fikse de 2 på 
dugnad materiell er kjøpt inn. 4 vinduer på trevet må byttes, utvendig murvegg på trevet må fikses. Kjetil 
Berge har sagt han kan hjelpe til med det. Inngangspartiet ned til kjeller må fikses pga. vann lekkasje og 
at det er feil laget, Bak scene rommet må sjekkes nærmere.  

• Utvendig bør gjøres noe med (vinduer, kledning, vannbord osv).  
• Taket må byttes  
• Kloakk pumper, og hus må byttes 
• Ventilasjonsanlegg må ha service 
• Det burde males utvendig, bygget bærer preg av at det ikke har vært vedlikeholdt utvendig på mange år. 
 

Det har blitt mye og ta tak i på Vonheim dette året, mye av dette skyldes manglende vedlikehold fra flere parter. 
Vi som er i dagens styre prøver nå å få ordnet opp i dette slik at Vonheim igjen skal være i orden, noe vi håper vi 
kan få begynt på i løpet av 2020. Alt avhenger om vi greier og få inn midler til dette. 

 
Jeg vil gjerne fortsette som hus styrets leder og få være med på å avslutte det som er startet opp av dagens styre. 

 
 

Med Vennlig Hilsen 
Kenneth Farmen 
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6. Regnskap 2018 inkl årsrapport fra revisor  
Deles ut i møtet. 

  
7. Budsjett 2020  
 
Vedlagt på møtet. 
 

8. Fra hovedstyre - forslag  
 
Diskuteres på årsmøtet. 
 

9. Innkomne saker  
  
Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet. 
 
 

10. Valg  
  

  
Hovedstyret ønsker å takke alle de som slutter, og de som fortsetter, for innsatsen i året som gikk.  
  
Silje Hansen Røed og Silje Sandbukt Simonsen 
Leder og nestleder av Hovedstyret KUL  
 


