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1. Innkalling	til	årsmøte.	
Innkallingen ble publisert på www.victorydance.no den 21. februar 2022. Lenke på første side. Innkallingen ble også 
publisert på Spond og Facebook 22.februar 2022. 

 

 
 
  



2. Saksliste	årsmøte	23.	mars	2022:	
 

1. Valg av møteleder og referent, og to personer til å signere protokollen 
2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden(sakspapirer) 
3. Behandle og godkjenne årsberetning 2021 
4. Behandle og godkjenne revidert regnskap 2021, revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse 
5. Godkjenning av budsjett 2022 
6. Behandling av innkomne forslag 
7. Valg 

 

 	



3. Årsberetning	2021	-	Kongsvinger	Danseklubb,	Victory	Dance	(VD)		
 

Styrets	medlemmer	mars	2021	–	mars	2022:	

Leder:	
Linda Olsrud 

Nestleder:	
Lill Helen Sundt 

Styremedlem:	
Elisabeth Kristoffersen 

Ingunn C. Brøndbo Moss 

Cathrine Mo Nordnes 

Vararepresentant:	
Odd Christian Olsrud 

Kai Olav Ryen 

Kontrollkomite:	
Tore Fonstad 

Kate Sønstebø 

Øyvind Fjeld (vara) 

Revisorer:	
Linda Opås 

Merete Andreassen 

Valgkomiteen	har	bestått	av:	
Kristin Halland (leder) 

Trude Aasland 

Line Helstad 

Lene Bekkevold (vara) 

	

Personale:	
Ida Craig har vært ansatt på heltid som daglig- og sportslig leder. Danseklubben har i tillegg ansatte, på 
timebasis, henholdsvis 17 instruktører og 15 assistenter i 2021. 

Medlemmer:	
I 2021 hadde VD 529 medlemmer, noe vi er fornøyd med tatt i betraktning de tøffe tidene idretten har 
vært igjennom.  

I 2021 har VD hatt større fokus på PA (Performing Arts) for å favne flere dansere. Fokuset fortsetter inn i 
2022 og vi ser en jevn økning. Konkurransene begynner å ta seg opp igjen og foresatte er ikke like redde for 
å melde danserne på kurs lengre.  



Konkurranser:	
I 2021 arrangerte VD NM. Et tredagers arrangement som var utrolig krevende, men også et annerledes og 
morsomt arrangement som mange satte pris på. «All White» ble også arrangert før sommeren som en 
online konkurranse. Det ble ingen internasjonale konkurranser i år. Sommerakademiet ble gjennomført 
med stor suksess. 

Arrangement:	
Klubben har også i 2021 arrangert dansekurs på Kongsvinger, Skarnes, Sand og Kirkenær.  Det har vært 
preget av restriksjoner, men kursene har blitt gjennomført på en god måte. 

Det ble ingen show i år heller, men mange workshops! Instruktører fra Norge og Sverige stort sett. VD 
deltok på Idrettens dag i regi av Kongsvinger Idrettsråd. 

Spesielle	begivenheter:	
Ingen spesielle begivenheter. Ronja Grønnerud fikk Idrettsrådets Idrettspris. 

Lokaler:	
Klubben leier ca 600 kvm i Fjellgata 6 på Kongsvinger. Leie av sal 1 og sal 2 ble i 2020 forlenget med 5 år til 
samme kostnad. Klubben utvidet med sal 3 i 2020. Kontrakt for denne delen av lokalet er skilt ut fra resten 
av lokalene. Etter 1.1.2022 kan lokalene sies opp fra begge parter med 6. mnd oppsigelsestid. Vi har 
fortrinnstrett på leie i 5 år. 

På Skarnes, Sand og Kirkenær holdes alle dansekurs i skolenes gymsaler.  

Styrearbeid:	
Det har i perioden mars 2021 – mars 2022 vært avholdt 12 styremøter.  

Styret avklarer mindre saker på FB, e-post ol.  

Det har vært et svært ressurskrevende år for klubben. Mange og hyppige endringer i restriksjonene overfor 
idretten har gjort at kurs måtte avlyses, ha kortere opphold og det ble satt begrensning av antall deltakere 
på hvert kurs. Alle som oppholder seg i våre lokaler og dansesaler har måttet registreres inn og ut store 
deler av året for å ha kontroll i tilfelle smitteutbrudd. Klubbens hovedfokus har hele tiden vært å gi et godt 
og trygt tilbud til danserne ved å følge de til enhver tid gjeldende reglene for smittevern gitt av 
styresmaktene. 

Sponsorer:	
Hovedsponsor i 2021 har vært Odal Sparebank. Eidsiva fornyet ikke sin sponsoravtale og Hafslund ønsket ikke å 
inngå avtale. Klubben har i tillegg flere sponsorer i det lokale næringslivet, bl.a. Pre-Con, Rimfeldt Eiendom, KOBBL 
og Nye Sporten. Det ble i forbindelse med NM i oktober hentet inn rene arrangement-sponsorer, bl.a. Melby Maskin, 
Gunnar Holt Grusforretning, ØM Fjeld, BMW/Billia, elektriker Jens Dahl AS, Gategodsgutta, VG Trykk, Kiwi, Maxbo, 
Rasta Glass, Kongsvingerhallen, Hairport, Floriss Skarnes, Prøven Utemiljø og Fritid, Ekås, Sander lompa, Eskoleia 
jobbfrukt og Fredrik & Louisa. 

Det har også i 2021 blitt søkt om støtte fra kompensasjonsordningen for idretten i flere omganger, hvor vi har fått 
dekket inn deler av våre inntektstap fra arrangementer som ikke ble gjennomført i 2021. Vi fikk også innvilget støtte 
på kr 45000 fra Gjensidigestiftelsen til airtrack. 

Investeringer: 
Det er ikke gjort noen investeringer dette året. Klubben har fortsatt leieavtale med NTG-U hvor de leier sal 3 på 
dagtid. 



 

Regnskapsfører:	
Klubben inngikk i 2018 et samarbeid med KOBBL, og klubben benytter fortsatt KOBBL som regnskapsførere 
og økonomistyringen foregår gjennom deres styreportal. Kontakten med vår regnskapsfører i KOBBL er 
god. 

Revidert	regnskap:	
Revidert regnskap for 2021 viser et underskudd på kr 85.412.-. Klubben har pr 31.12.2021 en egenkapital 
på kr 1.226.799-. Styret anser at klubben har en økonomi som tilsier videre drift. Det negative resultatet i 
2021 skyldes i hovedsak uteblivelsen av konkurranser og ingen mulighet for å gjennomføre show, grunnet 
koronasituasjonen. Klubben har imidlertid fått dekket noe av tapene gjennom gaver og støtteordninger. 
Arbeid med sponsoravtaler og annen økonomisk støtte er et viktig fokusområde i tiden fremover, for å 
kunne opprettholde et stabilt tilbud til klubben sine medlemmer.  

 
Kongsvinger 15. mars 2022 
For Styret 

  



4. Årsregnskap	2020	–	2021	
Det er viktig for et idrettslag som Kongsvinger danseklubb å ha positiv egenkapital for å kunne ivareta 
medlemmer ved eventuelle hendelser som påvirker driften. Det er viktig å kunne sikre drift i perioder som er 
utfordrende. 2021 har vært et år med svikt i inntektene grunnet koronapandemien. Klubben har løpende 
forpliktelser som lønn, husleie, forsikringer, mm. Positiv egenkapital gir klubben mulighet til å gjennomføre 
kurs med få deltagere for å kunne bygge opp interesse over tid. Klubben tåler også tøffe perioder grunnet 
utenforstående faktorer og midlertidig nedgang i medlemstall. Eventuelle fremtidige overskudd og opparbeidet 
egenkapital skal disponeres til medlemmenes beste. 







 



5. Valgte	revisors	beretning	2021	

 

 

  



6. Kontrollkomiteens	beretning		
 

  



7. Budsjett	2021	
 

 

 



8. Organisasjonskart	2022:	
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

Årsmøte i Kongsvinger danseklubb 

 
Hovedstyre 

Styreleder 

Nestleder 

Styremedlem 

Vara 

 

Valgkomite 

Leder 

2 medlemmer 

1 vara 

Kontrollutvalg 

2 medlemmer 

1 vara 

Administrasjon 

Daglig leder 

2 revisorer 

 



9. Valgkomiteens	innstilling	til	nytt	styre,	kontrollutvalg,	revisorer	og	
styrets	innstilling	til	ny	valgkomite	

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder Kristin Halland, medlem Trude Aasland, medlem Line Helstad og vara Lene Bekkevold 

 

Innstilling til nytt styre 

Styreleder 1 år Cathrine Mo Nordnes 
Styremedlem (ikke på valg) Ingunn Brøndbo Moss 
Styremedlem (ikke på valg) Linn Helen Sundt 
Styremedlem 2 år Elisabeth Kristoffersen 
Styremedlem 2 år Joanna Randmæl-Warpe 
Varamedlem 2 år Odd Christian Olsrud 
Varamedlem 1 år Kai Olav Ryen 

 

Innstilling til kontrollutvalg: 

Medlem 2 år Linn Helen Stormo  
Medlem 2 år Stig Solbjør 
Vara (Ikke på valg) Øyvind Fjeld 

 

Innstilling til nye revisorer (velges for 1 år av gangen) 

Revisor 1 Linda Opås 
Revisor 2 Merete Andreassen 

 

Styrets forslag til valgkomitè 2022 

Leder Linda Olsrud 
Medlem Nytt styre må innstille vara så raskt som mulig 
Medlem Nytt styre må innstille vara så raskt som mulig 
Vara Nytt styre må innstille vara så raskt som mulig 

	


