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Styrets sammensetning 

Leder:    Håvard Larsen 

Nestleder:   Tom Andre Nilsen 

Kasserer:   Hans Kristian Jensrud 

Styremedlemmer:  Christin Halvorsen 

   Julie Ulrikke Øynebråten 

Valgkomité:   Nils Thomas Valand (Leder) 

Borislav Maric 

   Anne Marit Nordløkken 

   Varamedlem Anny Samuelsen 

Kontrollutvalg:   Kristin Hobson 

   Runar Berget 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Styret ble valgt på ordinært årsmøte 26. mai 2021. Det er avholdt 1 styremøte i tillegg til behandling 
av styresaker på epost.  

Lagets utvikling 
Pandemien stengte fortsatt ned Norge i store deler av 2021. Aktiviteten har derfor vært svært lav 
gjennom hele perioden. 

Det har ikke vært arrangert stevner på Trosterud skole i 2021. 

Laget fikk ny leietager av lokalene på Trosterud skole på torsdag fra høsten 2021. Tomtegubben 
Salongskyttere er meget fornøyd. 

Laget følger med på utviklingen som Haugerud IF driver for å få til en fleridrettshall på Haugerud. 

Sportslig aktivitet 

Den sportslige aktiviteten har vært minimal pga pandemien. De mest ivrige medlemmene har trent 
jevnlig i form av egentrening. 

Skyting for personer med funksjonsnedsettelse 

Lagets para-utøvere har også det siste året fortsatt en god utvikling. 

  



 
 

 

Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner    1 7 8 

Menn   3  13 16 

Totalt   3 1 20 24* 

 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 9 11 12 7 7 7 8 

Menn 17 17 21 15 11 14 16 

Totalt 26 28 33 22 18 21* 24* 

*) 1 sidemedlemmer 

 

Årsregnskap  
(Forrige års tall i parentes) 

Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 5 956 (overskudd 20 234) og en egenkapital på kr. 130 858 
(136 814).  

Likvide midler, ut over bundet i Bergliot Narums Minnefond og fond for parautøvere, utgjør 
kr. 119 073 (98 888), som etter styrets vurdering er tilfredsstillende sett hen til lagets nåværende 
aktivitet og likviditetsbehov. Økningen i likvide midler skyldes i all hovedsak at forfall på baneleie for 
2021 forfalt i januar 2022.  

Styret mener ut ifra lagets resultat og økonomiske situasjon at fortsatt drift av laget er forsvarlig, 
men vil samtidig fremheve behovet for øket innsats fra lagets medlemmer.  

Budsjett 2022 

I budsjettet for 2022 inneholder posten for andre driftskostnader støtte til parautøvere med 
kr. 23 500,- som tilsvarer gjenværende midler på parafondet. 



 
 

Sluttkommentar 

Styret vil takke alle medlemmene, både aktive og andre, for støtten til laget. Laget har en lang og 
god historie, noe styret vil søke å ta vare på for fremtiden.  

Vi tar med oss historien og håper laget vil møte de utfordringene vi står overfor og utvikle seg 
positivt de kommende årene ved at enda flere medlemmer vil bidra med ulike former for 
engasjement til beste for laget. 

  

Oslo, 17. februar 2022 

 

 

Håvard Larsen 
Leder 

 
 
 

Tom Andre Nilsen 
Nestleder 

Hans Kristian Jensrud 
Kasserer 

Christin Halvorsen 
Styremedlem 

 Julie Ulrikke Øynebråten 
Styremedlem 

 

 


