
Protokoll til årsmøte 2021 for Kodal ungdomslag 
Organisasjonsnummer: 971320869
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 3. februar kl. 09:00 til 23. februar kl. 09:00.

Antall deltagere: 50.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Årsmøte KUL 2021
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

2.-5. Årsberetninger:              

- Årsberetning Hovedstyret 2020-2021 

- Årsberetning for Kodal Ungdomslags Amatørteater (KULA) 2020-2021

- Årsberetning Husstyret 2020-2021

- Årsberetning Ungdomsgruppe 2020-2021

6. Regnskap 2020 med Årsrapport fra revisor      

7. Budsjett 2021                             

8.-12. Valg teaterstyret

13.Valg revisor

14.Valg husstyret

15.-17. Innkomne saker  

18. Valg hovedstyret   

Vedtak
Godkjenn innkalling og dagsorden

Antall stemmer for: 43
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Årsberetning hovestyret
Årsberetning hovedstyret 2020 – 2021 

I siste periode har hovedstyret i Kodal Ungdomslag bestått av:  

Leder:    

Silje Hansen Røed 

Nestleder:   

 



Silje Sandbukt Simonsen 

Kasserer:   

Tove Anita Tveitan 

Sekretær:   

Line Andersen 

Styremedlem:   

Lill Renate Korneliussen Ødegaard

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. 01.02.21  har KUL 291 medlemmer inkl. Ikke betalte  

Medlemsmassen er fordelt som følger:  

Under 26 år = 111 stk (mot 177 i 2019)  

Over 26 år = 180 stk (mot 256 i 2019)  

I tillegg har vi pr i dag 3 æresmedlemmer. Dette er Thore Johansen, Gunnar Hvitstein og 
Unni Lill Halvorsen.  

59 stk. Har ikke betalt medlemskap. Forslag til denne problemstillingen tas gjerne 
imot.  Vi har ryddet opp og slettet de som ikke har betalt de 2 siste årene, derfor er 
medlemstallet redusert i år.

Økonomi – regnskapet for 2020

Regnskapet for 2020 viser et samlet overskudd på rundt kr. 530.000,-. Samlet 
omsetning i 2020 (sum driftsinntekter) var 1,38 millioner kroner, mot en omsetning på 
ca 1,24 millioner kroner i 2019. 

Året 2020

Året gikk mye til å fullføre de sakene som har vært pågående. Det ble holdt et 
medlemsmøte for å hente inn nye engasjerte og få nye innspill til videre drift for 
Kodal Ungdomslag. Internett er snart på plass i lokalet og vaktmesterboligen etter noen 
forsinkelser fra leverandør.  

Vedtak
Godkjenn årsberetning

 



Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Årsberetning Kodal Ungdomslag Amatørteater
Årsberetning 2020 for Kodal amatørteater 

Styret består av: 

Leder: Marita Hvitstein

Kasserer: Ingunn Aasrum

Sekretær: Lillian Hvitstein-Bogen

Styremedlemmer: Line Grøtte, Svenn-Arild Nordrum Nilsen, Camilla Hvidsten, Kaja 
Lunde, Marius Kultorp

I januar og februar 2020 hadde vi forestillinger på oppsettingen av «skjønnheten og 
Udyret». Dette ble en stor suksess og vi endte opp med å kjøre 2 ekstra forestillinger. 
Antall besøkende var 1676 og Vi Ekk et overskudd på 164 222,- NOK. 

Vi begynte å planlegge oppstart for teateret i august 2020. Vi tok deretter kontakt med 
Zspen Rolstad med spørsmål om han ønsket å være regissør for årets oppsetting. Zspen 
informerer oss om at han sitter og skriver på et stykke som vi kunne sette opp hvis vi 
ønsker det. Styret er enig i at vi ønsker å sette opp dette på høsten. Vi tar så kontakt 
med Anette Hem og hun takker ja til å være koreograf og Albert •immermann Greger er 
interessert i å være repetitør. 

Siden Coronaviruset herjer i samfunnet blir oppstarten av teateret utsatt. Vi tar ikke 
sjansen på å starte opp før vi ser hvordan dette utvikler seg når skolene starter opp. 

I september tar vi kontakt med kommuneoverlegen. Her får vi de siste nye retningslinjene 
for å få lov til å starte opp. Styret tar avgjørelsen om å utsette oppstart.

I oktober tar vi igjen kontakt med kommuneoverlegen med spørsmål om det var trygt 
å starte opp. Vi sender inn forslag til en smittevernplan. Her får vi en godkjenning for å 
starte opp hvis vi følger forslaget. Vi i styret undersøker om det er mulig å få til oppstart 
med støtteapparatet som er i teatermiljøet vårt. Dette Ekk vi ikke til og styret tok derfor 
avgjørelsen med å utsette oppstarten videre på ubestemt tid.

I løpet av hele året har styret hatt 2 nettmøter og 8 møter med oppmøte på Vonheim. 

Vi ønsker å kunne starte opp nå så fort samfunnet tillater det.

Vennlig hilsen styreleder

Marita Hvitstein

Vedtak
Godkjenn årsberetning

 



Antall stemmer for: 42
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Årsberetning husstyret
                                                                                                               KODAL UNGDOMSLAG

Årsberetning Husstyret 2020-2021

Leder: Kenneth Farmen

Styremedlem: Kristian Gåsholt

Styremedlem: Iris Opsahl

Styremedlem: Hans Kristian Berge

Ingen nye prosjekter i år på grunn av covid 19, som har ført til lite aktivitet på huset, 
manglende midler har også en stor påvirkning her.

" De to store spesialdørene i storsalen, er blitt reparert av Per Arild og Kenneth. Men må 
males utvendig

" Det har blitt ryddet i malinga og kastet det som var ødelagt.

" Listet murkant på veggen der klatreveggen var.

" Ryddet vaskekottet nede.

" Fått hengt opp bildene som lå rundt på huset.

Dette bør gjøres på Vonheim:

" Male doene i /klekkeriet/. Det er gitt tillatelse til rekvisitt-avdelingen til å gjennomføre 
dette.

" Bygge snekre krakker til skifterrommet bak scenen. 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. 4 vinduer på trevet må byttes, 
utvendig murvegg på trevet må Ekses. Kjetil Berge har sagt han kan hjelpe til med det. 
Inngangspartiet ned til kjeller må Ekses pga vann lekkasje og at det er feil laget, Bak 
scene rommet må sjekkes nærmere. 

" Utvendig vegger 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 er fortsatt mye å ta tak i på Vonheim, men på grunn manglende midler og Covid 19 
er det ikke blitt mulighet og få gjort mye av det som gjenstår. 

Jeg fortsetter gjerne som hus styrets leder, men må se an hvem som kommer og ikke 
minst hva de står for.

Med Vennlig Hilsen

Kenneth Farmen

Vedtak
Godkjenn årsberetning

Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Årsberetning ungdomsgruppe
Ungdomsgruppe

Ansvarlige: 

Bjørn Gaasholt 

Frode Aleksander Rismyhr 

Tove Anita Tveitan

Aktiviteter:

Ungdomsgruppen har ligget ned i noen år nå, men nå er vi i gang med å starte en for 
barn og unge. Vi har hatt ere møter og telefonmøter i løpet av denne tiden.  Vi ønsker 
i første omgang å starte en ungdomsklubb for barn unge fra 5 – 10 klasse. Vi har i disse 
mnd planlagt hvilke aktiviteter vi ønsker å tilby på Trevet: kiosk, biljard, Gaming, sitte 
kroker som sammenkomster. Vi har også ryddet, kastet, vasket og malt. Vi har fått hjelp 
til oppussing av både foreldre og barn unge. Pga Covid-19 har det vært små grupper 
som har jobbet, pga Covid-19 har det heler ikke vært mulig å starte klubb.

Vedtak
Godkjenn årsberetning

Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Regnskap 2020 med årsrapport fra revisor 
Regnskap og revisjonsrapport.

Se vedlegg.

 



Vedtak
Godkjenn regnskap og revisjonsrapport

Antall stemmer for: 35
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Budsjett 2021 
Se vedlegg 

Vedtak
Godkjenn budsjett 2021

Antall stemmer for: 30
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Valg teaterstyret
Stiller som leder (1 år): 

Marita Hvitstein 

Vedtak
Godkjenn Marita Hvitstein som leder for KULA

Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Valg teaterstyret
Styremedlem: 

Line Grøtte

Vedtak
Godkjenn Line Grøtte som styremedlem

Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Valg teaterstyret
Styremedlem: 

 



Malin Kultrop

Vedtak
Godkjenn Malin Kultorp som styremedlem i KULA

Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

11. Valg teaterstyret
Vara: 

Marius Kultorp

Vedtak
Godkjenn Marius Kultorp som vara for KULA

Antall stemmer for: 38
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

12. Valg teaterstyret
Kasserer:

Anette Svanø Hafstad

Vedtak
Godkjenn Anette Svanø Hafstad som kasserer for KULA

Antall stemmer for: 38
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Normalt (50%)

13. Valg Revisor
Vara:

Ina Camilla Lysnes 

Vedtak
Godkjenn Ina Camilla Lysnes som vara for revisor

Antall stemmer for: 46
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

 



14. Valg husstyret
Styremedlem:

Torill Froste

Vedtak
Godkjenn Torill Froste som styremedlem i husstyret

Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

15. Inkomne saker
Salg av vaktmesterboligen. 

Ved godkjenning i ertall vil det nye styret kunne selge boligen ved godkjenning på et 
ekstraordinært årsmøte eller ved ertall på neste årsmøte.

Saken har blitt tatt opp for å hente nødvendige midler fra salg av boligen. 

Alternativ 2 er å leie ut - se neste sak

Alternativ 3 er å beholde bolig og vaktmersterstilling - se neste sak

Vedtak
Godkjenn salg av vaktmesterbolig

Antall stemmer for: 21
Antall stemmer mot: 17
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

16. Inkomne saker
Leie ut bolig til eksterne leietakere. 

Ved ertall kan det nye styret leie ut boligen ved ertall etter et ekstraordinært årsmøte 
eller etter neste årsmøte. 

Se vedlegg.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 18
Antall stemmer mot: 19
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

17. Inkomne saker

 



Beholde vaktmesterstilling og vaktmesterbolig

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 12
Antall stemmer mot: 19
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Normalt (50%)

18. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styreleder: Bjørnar  Gaasholt
Styremedlem: Nestleder: Frode Aleksander Rismyhr
Varamedlem: Christer Myhre

 


