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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I ROMERIKE RUNNERS TEAM 
 

TID:   TORSDAG 3. FEBRUAR 2022 KL. 20.00.  

STED:  KAFEEN I SKEDSMOHALLEN 

 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling/saksliste 

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen 

4. Behandle klubbens årsberetning 

5. Behandle klubbens regnskap og budsjett 

6. Fastsette neste års medlemskontingent 

7. Behandle innkomne saker 

8. Valg 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før 

årsmøtedatoen. 

 

Valgkomiteen består av Gerda Grøndahl, Anne-Brit Strandset og Frøydis H. 

Øyen. Det er mange posisjoner i styret og arrangementskomiteer som er på valg 

på årsmøtet. Er du interessert i å delta i Romerike Runners styre og stell, 

henvend deg til noen i komiteen! De blir sikkert glade for all bistand! 
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ÅRSBERETNING FOR 2021 

Til årsmøtet 3. februar 2022 

Styret har i perioden bestått av:  

Sigmund Jensen – leder 

Per Johan Dulsrud – nestleder 

Trygve Haug – kasserer 

Kristine B. Evensen – styremedlem  

Morten Dahl – styremedlem 

Lisbeth Elvebakk – sekretær  

 

På grunn av restriksjoner i forbindelse med korona ble årsmøtet utsatt fra 4/2 til 23/9. 

Medlemmene i styret fra 2020 ble sittende til nytt styre var på plass.  

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Gerda Grøndahl, Anne-Brit Strandset og Frøydis H. Øyen 

 

Klubbkveldkomitéen har bestått av: 

Bjørg Guri Kildahl, Gerda Grøndahl, Bjarne Døhlen, Merete Selvåg og Bjørn Tjernshaugen.  

 

Årsfestkomitéen har bestått av: 

Rolf Granmo, Bjarne Døhlen, Einar Karlsen, Nina Andreassen, Elin Skøyen og Sigmund 

Jensen – konsulent. 

 

Revisorer i perioden: 

Linda Hanssen og Vidar Sørum.  

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 7 styremøter.  

 

Saker styret har jobbet med i 2021: 

• Utsatte jubileumsarrangementer som heller ikke i år ble mulig å gjennomføre 

• Smitteverninstrukser 

• Oppmerksomhet til jubilanter 

• Løpsarrangementer 

• Vedtak om å øke budsjettet for matservering på klubbkveldene til kr 3000 (basert på 50 

pers à kr 60) 

• Nettbutikk for klubbtøy i to runder  

• Det ble innhentet tilbud fra flere leverandører av klubbtøy, men styret besluttet å 

beholde avtalen med Trimtex. 

• Pizzakveld for medlemmer som har verv i klubben. 
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Arrangementer: 

Også i år måtte mange av arrangementene avlyses på grunn av korona-situasjonen. Følgende 

arrangementer ble gjennomført: 

• 27. april - Abik sommerkaruselløp 

• 14. juni - Klubbtur til Sotua 

• 27. juni - Sykkeltur i Romeriksåsen 

• 23. august - Klubbstafett ved Oksefjellet  

• 28. august (utsatt fra april) – Sentrumsløpet med sosialt arrangement i etterkant 

• 31. august - Abik-sommerkarusell i Nittedal 

• 18. september – Oslo Marathon med sosialt arrangement i etterkant 

• 23. september - Årsmøte og medlemsmøte 

• 23. oktober - Årsfest 

• 4. desember - Vinterkarusell på Løvenstad 

 

Status medlemmer: 

Vi har fått ni nye medlemmer i 2021 hvorav to er tidligere medlemmer som har kommet 

tilbake. Med en total nedgang på 3 medlemmer betyr det at vi har hatt 12 utmeldinger. 

Medlemmer regnes som utmeldt hvis ikke kontingenten betales etter én purring. 

Oversikt over medlemstallene etter oppdatering pr. 01.01.22:  

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Hovedmedlem 91 99 102 

Familiemedlem 17 18 19 

Seniormedlem 31 25 21 

Totalt 139 142 141 

 

 

Økonomi:  

Økonomien er fortsatt god. Vi hadde et overskudd på kr. 5.868 og en banksaldo på kr. 49.279 

pr. 31.12.21.  

 

Som i 2020 har koronarestriksjonene påvirket både kostnads- og inntektssiden. Hovedavviket 

mot budsjett skyldes posten for kjøp av utstyr hvor vi ikke har fått levert det bestilte 

premieskapet som skal koste kr. 7.500. Styret har også valgt å se bort fra budsjettet når det 

gjelder tilskudd til kjøp av klubbtøy. Her er det brukt kr. 5.017 uten at det lå i budsjettet. 

 

Trening: 

Det har vært stort oppmøte på fellestreningene, men også i år måtte treningene avlyses i tre 

perioder på grunn av restriksjoner i forbindelse med korona. Det var derfor ingen fellestrening 

mellom 1/1 og 4/2, mellom 4/3 og 27/5, og fra 6/12 og ut året.  

 

Det er nå fire aktive treningsgrupper i klubben:  

Gruppe 1 – ledes av Sigmund 
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Gruppe 2 – ledes av Åge 

Gruppe 3 a– ledes av Trygve 

Gruppe 3 b – ledes av Jan-Sverre og har fokus på intervaller 

 

Hjemmesiden:   

All vital informasjon om klubben ligger ute på hjemmesiden. Det legges fortløpende ut 

oppdatert informasjon og klubbsaker, arrangement og arrangementer RRT er med i. Det er 

egen fane for innmelding for nye medlemmer. 

 

Runner’n: 

Redaktør: Erik Hernes  

Redaksjonskomiteen: Mari-Anne E. Ranheim, Frøydis H. Øyen og Per Johan Dulsrud.   

Runner`n har kommet ut 4 ganger. Lederen, redaktøren og aktivitetsplan er faste innslag. 

Ellers bidrar redaksjonen og medlemmene med stoff av ymse slag.  

 

Styret takker: 

Styret vil rette en stor takk til alle i arrangementskomitéene, til gruppetrenere, til de som 

arrangerer turer, bidrar til Runner’n, verver medlemmer og gjør andre viktige ting for 

klubben. En stor takk rettes også til alle som stiller opp og bidrar på karuselløpene vi 

arrangerer. Mange Runnere har også i år satt farge på løpskarusellene og andre løp, og noen 

gjør seg også bemerket i toppen av resultatlistene. Gratulerer til alle!  

Sist, men ikke minst: Takk til alle som er med og som sprer trenings- og løpeglede i klubben. 

 

 

Fjellhamar 10.01.2022 

Styret i Romerike Runners Team 

Sigmund Jensen     Per Johan Dulsrud 

Leder       Nestleder 

 

Trygve Haug      Kristine B. Evensen 

Kasserer      Styremedlem  

 

Morten Dahl      Lisbeth Elvebakk 

Styremedlem      Sekretær 
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REGNSKAP 2021 
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REVISJONSBERETNING 
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