
FRIIDRETT

Innkalling til Årsmøte 2016 i GTI Friidrett.
Dalo: 04.02.15

Sted: C larion I ncry I Inte] I

Klokke: 18:30 - 20:00

Til: Klubben s in ed lenin ier

Sak 1; Codkjenne stemmeberettiget

Salt 2: Codkjenrie Innkalling, saksliste og forretningsordning

Sak 3: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive lrotokoll
Forslag;
I )irigent: ‘for I iune
Sekretær: Signe i ni ilsen
l’roiokoll underskrivere: velges pa irsInøte

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding 2015.
ved i ørn—At le I r i cli sen

SakS: Behandle idrettslagets regnskap for 2015 i revidert stand

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2016

Styrets kwslag til inedlems kontingent 2016: 600 kr.
Styret Ibreslar a sette ktnitingenten iw 2 ur om gangen. Forslag 2016—2017: 600 kr.
ønsker vedtak fra årsniøte om (lette er gO(Ikjent.

Innkommet Ibrslag om innh1ring av støtte medlemskap i (iii. Styret har vdroftet (lette
og støt ter i in fl,ri n g av støtte medlemskap.
Vedtak: ønsker arsmøtes godkjenning til å innføre støtte medlemskap pâ 200 kr.

Sak 7; Vedta idrettsiagets budsjett for 2016



Sak 8: Behandle innkomne forslag 4) saker

Forslag I: Ansettelse lopsleder

Vedtak: ønsker arsmotes godkjennelse pi ;nisetlelse av kipsieder for 2016 og 2017.

Forslag 2: Vekledige formal til lopene vàre.
Vurdere en komite som behandler innkommeTide fiws lag og prosessen for
medleinsinvolvering. Medlemmene bor fä god tid og anledning til a komme med
forslag. Og vi bør ha en regel pki at en organisasjon ikke kan li tildeling mer enn en
aainz.

Vedtak: Styret ønsker arsmoles godkjenni Ig pa at styret kan behandle innkominende
forslag og prosessen for medleinsinvolvering. Lnpsleder/lopskomite utforer.

Forslag 3: Stipendordning — UTI Friidrettsklnbb — sak til ârsmote

V i er i en fiwdelaktig situasjon med meget god økonomi, kanskje vi skal tenke å
dele ut stipend pa ett eller annet vis til ung lovende uløver. Men det må vedtas strenge
kriterier lhr utdeling. Noe kriterier kan være:

• Alder
• Meritter?
• Tilhørighet til klubben via hmiilie ( foreldre, bestefbreldre)
• 1kw være tilknyttet en tnidrettskluhh i Rogaland Fri idrettskrets
• Kam i kun in oil a en gang
• Sunt som skal deles ut vedtas på årsmøte
• ki mi ité som behandler in nkom ne stik tader. Komit éen innsti lier til si yret.

Styret vedt ar li ven i som skal in ot ta

Vedtak: Styret ønsker arsnioies goclkpcnii mg pa at (ï[i kan vurdere stipend ordimig
og utarbeide kriterier.

Forslag 4. Styrehonorar

Jeg synes st ret i (ITI Friidrettskltthb. samt numi igeims Sportsli Utvalg (eller kanskje
bare leder der) skal Li et hom war for sitt irbe kl som legges ned til fordel tør kl tibbens
medlenminer. For eksempel 6000.— iii styreleder og 3000.— for styremedlem og ieder
SU (har ikke regnet med kompensasjon til varaniedlem. men det kan selvtNgelig ogsi
vurderes)

Vedtak: 1)ettc nia avgjøres av arsnioie. Styret er mimahil.
Styret toreslar at dette taes opp som siste punkt p dagens igeida slik at de som blir
valgt inn i styret er inhabile og kan ikke stemme.

Forslag 5: Glad Trin inn i GTI Friidrettsklubb
Se eget skriv

Vedtak: årsmøte ønsker velkommen til forhandlinger om dette mellom styre og
GT.



Sak 9: Foreta valg

Styremedlemmer:
Varamedlem:
Revisor (2 stk):
Va Igkom i te:

Vennlig hilsen

Styret i (fl’! FriidrettsklLlhb



GT FRIIDRETT

Årsberetning 2015

Leder
N4estleder
Styremedlem
Styremedlem —marked
Styremedlem — marked
Styremedlem — sportslig utvalg
Klubb sekretær
Varamedlem

Revisor

Valgkomitè

Sportslig utvalg

Ùvijjir
.içirn—At le i tiehsen
mr I iane
l{ai id I I :dvardsen
Brill I lege \icokiyseu
Si Ue Skorpeid
I ore N.Sund --

Signe limilsen
I lans Olav Undheim

Erling I liorth
Inger Sumuelsen Aven
Britt I leskestad
i Oli n N len layseo
I jori ar Il e ide
liritt I leskestad — Leder
In re 5 on il
Fon i -i’i k li alvorsen
John Niuoiayseii
/\nuel inu Inuaner
Odd bj on li li )rsen

Stavanger Marathon
3 sjoers l0l)et

rriingi ilorib, t)dd Jacobsen, Uyvind Eie m.fi
Johanne (4kland. Marius I lolgersen, Marlili
Svungtiiii____

___________ __________

Styret hur i 2015 hatt 8 111111cr.

I tifleag har koniitèeiie som bar jobbet ned Stavanger Marathoii og 3 sJkJers hatt noter.

V i har i 20 I 5 flwtsatt stort bk us pä ulv ik ing og nmrkeds ibring klubben og vare arnmgementNoei i hoved saker I i-a 20 i 5:
• Jobbet aktivt Ibr endring av navn til (iFI Friidrettskluhh. Dette gikk gjennom iidrcttskretsen høsten 20 I 5. ©
• Vi byr ansalt lopsieder nr Wirc løp. ©
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• Blitt medlem av AIMS
o i oypene ottisielt oppinalt og epdkpeiit av A1MS (Stavanger niuraton og 3—

5 iie rsløpet
n i’n deres lerm inikter.

• Medlem av region Stavanger. Markedslbring og nmleplass tor regionen.
• Vi har vært aktiv pù rekrutterings siden, men kan bli enda bedre pu delte.
• Markeds liwing av vire løp har vært modernisering av hjem ues ider. pronot erings

artikler (ve,iler. hnflr, L—skjorter etc).
• ()pprett ing av nyhetsbrev og abonnements lister.
• i u Igt opp saker mot konini unen og idrettskrets/nid

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2015:

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG

I Jtvalget har i 20 I 5 bestùtt av Tore 5 tmd, Tom i tik I lalvorsen, John N ieoiaysen, i ritt
I leskestad. Ange I inn i ougner og Oddbjorn Thorsen
Kiubbsekretær Signe I mi Isen har deltatt ph en god del iv møtene.

[)et har blitt avholdt 8 Ihrmelle møter, men medlemmene konsulterer hverandre regelmessig
utenom møtene.

Klubbklær
Det har blitt jobbet med i finne gode lreniiigsjakker liw vinteren. Etter mye research, flult
valget pa ( ( )Rl Mytlios 2.0. Samme type jakke som tidligere, men denne gangen svart tirge.
Veldig positivt at det var sù mange av iiedlenniene som hestilte. i tillegg har det ogsü vært
nodveuidg med etterhestilling av konkttrnmuse drakter.

RESULTATER UTENFOR BANE

(ITI markerte seg tidlig i lokale løp i 201 5—sesongen ned gode lop i bade ()rremila og
I gersund lialvmaraton. Spesielt nevnes I tlend Annos flotte nye pers pi 1.15.11 i Egersund.
selv om niange (ill—ere ajorde gode iøp, bade pa dame og herresiden. 14. mars var det duket
tor KM—terreng pa «hjemmebane» i Sørmarka. Ragnar Sh ilsmark iop inn til en hederl ig
bronseniedalje i tett kotikurnutse med flere av regonens bedre mellom— og langdisttinselopere.

Ragnar tU 1gW opp et flott KM senere i apriL opp med en (in plassering under N M—terreng pa
As. Siddislm’pet 2015 ble ogsù en stor opptar tbr Gi’ I. Ragnar Stølsmark best av gutta pJ ny
(lit—rekord; 25.50. Ogsà i lans—Olav Undset. Erend Solaas, ‘i’or Emne og Arne Tønnesen
snek seg under halvtimen med liotte løp. Fn duniesiden ble ikke uventet Elise I lay ( )psahi
hest av vure ned tiden 31.02, bare 14 sekunder tonn Allisoti Matthews, ogsd (il!, som gjorde
et kjempett ‘p.

Arsmneidnig 2015 ( ii’I Friidrett
Side 2 av 6



I lolmenkollstafetten. Alle lagene gjorde en stralende innsats i løpet. Selvkilgelig utrolig kjekt
at danielaget ble nr. 4 i kvinner senior og rykket opp i Elite klassen til neste ar. I lene ELget ble
nr. 6 i menn senior og manglet 10 sekunder [XL opprykk.

Tidlig i juni vant Tom Erik I lalvorsen Lyselordeii inn trltra niaraton foran Jon Dunean. og
evigunge og tidligere Gil’e r Sjøni Magne Svines. Under Tromsø Midnighi Sun miiraloii
senere sanirne niäned løp Anja Lindanger løp inn til solid ny pers pä 3.03. og ble nr. 2 av
samtlige kvinner.

I tter somnierterien vernet flere nye linydepunkter for ( iTI—gjenen. Tom I rik ble nr. 10 i
Ultra Vasan. (TI gjorde ogsa en fin figur i vart eget arrangement Stavanger maraton med 2.
plass til Anja Lindanger PÙ 10 km og 2. plass til Ragnar .Skifsmark pà halvmaraton.

Årlig reiser en større delegasjon GTI—lripere til Oslo maraton. flest av vire pÙ den lïille
distansen i ùr: I lise I by Opsahl hirlint over den magiske 3—timers grensen pi 3.00.35. miis
Erlend Aano tok ireneres pers og løp inn til linline 2.44.26.

Årets fèl lestur gikk til Stockholm og Lidingölopper, der en stor kontingent løpere (22), sørget
for mange sterke plasseringer. Dan—Olav Mel ing ble nr. 3 i sin klasse. I til legg til at turen var
et sosialt li oydepti n kt

I november var det duket. For ärets størse høydepunkt [XI arrangementssiden nir vi skulle
arrangere 3—sjøersløpet. John hadde pä lbrhänd trukket ut 3 herrer og damer som skulle
presentere oss i løpet, mens flere (ilI’ere ogsä bidra som hirtsholdere. flest av gutta Ragnar
Stølsmaik 1.11 (7. plass) og ‘l’om Erik I lalvorsen (8. plass). Erlend Anno og Erlend Solaiis
gjorde det bra med henholdsvis 20. plass og 24. plass. Ri daniesiden ble Elise Opsalil denne
gang best med 7. plass pi tiden 1.27.30 liiraii Anja Lindanger som ble nr. 9 med tiden
I .28.45. Wenche Kvæven løp inn til cii flott I I . pliss mens Lene Rørvik ble nr. 23.

Det skal sies at det bar vært et striilende ar flw langdistansegruppa med cii solid økning i antall
medlemmer og et solid oppmole pd Ibllesireniniane. Ser man pa resultatene ble det mange
nye personlige rekorder i 2015, til tross for iii gjennoinsniitsalderne i gruppe kanskje skulle
tilsi noe annet Vi gleder oss stort til lbrtsettelsen og ser særlig litm til treningsleir i februar
20! 6, til I lolmenkolistaletten og til lellestur til Münelien i høst. I .Münehen byr pi flere
distanser: I 0, 2 I og 42 kni.

RESULTATER Å BANE

2015 fiat- vært nok er godt bane ar kw (iTI Eniidretn klubb. Vi har deltatt pa mange
forskjellige arrangementet i inn og utland. Igjen hadde vi en utover som representerte
klubben i I loved mesterskapet, som denne gangen ble avholdt i I laugesund. Ragnar Stolsinark
klarte kravet pù 10 00Dm pä 31:25.56 under et kvaliflsening stevne i Sandnes i juli 2015.

NM iunt’,,dnrs for vc’teraner i BL’rgL’II

Årsmelding 2015 (kr1 Friidrett
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V i var en pi rundt 20 stykker som tok turen til mesterskapet som denne gang li le holdt i
I krgen. GTI var suverent beste og mest allsidige klubb under Veteran—N M innendørs i
Bergen, med I 9 individuelle gull, to suverene stafetigul I. I 7 sølv og I 0 bronsemedaljer vitner
om en aktiv klubb med stor bredde.

NM n(e,,dors for veien?ner i Len vik
[Xi var en liten tropp som tok turen til I ,envik. litt sør tor Tromsø. De tre som tok turen
sunket i hele 12 medaljer seg mellom. Disse tre ogsi noen av de mest aktive utoverne i (iF!
pa bane. Johan Løland. Tor l;iane, og Janice Ituatlie. Og ikke minst (le sanker nye poeng til
Veteranseri en

Interna.sjonak’ inesterÅnp iniiendor.ç i Polen og utendors i Franh rike
(il! sendte 2 utovere til kM 11w Veteraner i Forun i Polen og 3 utover til VM 11w veteraner i
Lyon. Om det ikke ble sü mange medaljer pù vare utover i Lyon sà tok vi det igjen il ortin.
A leksander Sakow og Jan ice I laut be kom begge hjem med en sølv og to bronse i sine
kas (øvelser.

Egne urrangeineilter
(iii har gjennom 20 1 5 vært medarrangør (il kastkarusel len pa Stavanger Stadion sam men
med Idrettslaget Skjalg. Den bestod av I I stevner fra tidlig vùr til sen høst. I )elte er et serie
med stevner som tilbyr et lavterskel tilbud. Man Irenger ikke være en ekspert pä kast 11w ä bli
med her. Fra 201 6 sù kommer UT! til å ta over dette arrangementet og sti arrangør alene.

I llers sü ble det ogsh avviklet et apent klubhmesterskap den i oktober pa Stavanger Stadion.
Det ble utkjempet cii rekke duel ler p en lite antall øvelser og viste seg å være populært.
Medlenimneie kunne konkurrere pù øvelser som 3tiOOni lOOni, kule og lengde uten tilløp.
l’otensialet til (lette stevnet er stort og kan bli cii stor anledning lbr medlemtiiene til a
ting de normalt ikke gjør i ufiwmell og sosial setning. Satsning pä dette stevnet i 2016
lortsetter og liùper at det bygge seg opp til i bli cii stor happening pa liosten tur klubben.

I ‘etenniserien 2015

Igjen har Oil befestet sin posisjon som cii av aller beste veterunklubbene i Norge, ned topp
og bredde som enhver klubb kan m isunne oss. Veteranserien er en meget god md kakw bkle
pi bredde, topp og total aktivitet i en klubb, og vùre anibisiose mi!settinger ble oppnidd og
vel sü det.. Vür suksess de siste to—tre irene har blitt en “snakkis’’ i veteranntiljoet.

UTMERKELSER

Sportslig utvalg har siden 2013 delt ut 4 priser til aktive titøvere. For 2015 har prisene blitt
utdelt som flilger:

Beç/c kv/inte og flicilin iuenon,bcn;e

• [lise I lay Opsahl

Årsmelding 201 5 ( VEI Fri idrett
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• ‘I’om I rik I lalvorseti

Bc’s/c’hi’hnw ognmnnpu/’cnw/hnwndors

• .kniice Iktatbe

• Joliun LØIUHd

.1rutvçjuininnhrudc/i 2015

• A ni ti Lii idange r

Det er mange som egentlig hwijener en iii nsal spokal. så valget har ikke vwrt enkelt.

Status medlcrnmer

Status per 31.12.15 147 medlemmer i vàrt medlemsregister pâ wyw,klflbadnhinn9.I n økning på I I medlemmer fra 01 .0! . I 5. lltipet av 20 14 er det (lete som har begynt å trenesammen med oss, men alle har ikke ineldt seg inn i klubben pr. 3 . 12. I 5. Det er enkontinuerlig prosess å få ulovere til a melde seg inn i klubben.
Vi har mottatt I skrilHig utmelding pr. 31.12.15 — Maureen Mesaros.

STAVAN(;ER MARATIION

Stavanger Maralhon ble avholdt lørdag 29. august i Stavanger sentrum

Swrtnuminer utdeling var fra Kulturhanken/Domkirkeplussen. telt og øvrig arrangLirinlb hitskolegarden Kmgsgard skole, og med start/mai neden tor Domkirken.

I lovedsponsor for Stavanger Maratbon er DON(i I neruy.
Statsminister I rna Solberg startet barnekipet

Følgende distanser ble gjennomført ned antall panieldie:
• 42 km Maralhon 182
• 21 km I lalvmaraton 900
• 10 km i setit rum 604
• I 3arnelv’p 200

Totalt antall pårueldt: I .RSÔ (+ 420 fra året kir)

Stor takk rettes til alle i hovedkomiteen 11w vel utlbrt arbeid, med utelukkende positiv omtaleog vel gjennotulor g lbr alle våre deltakere.
Sior takk og til alle de i (iii som stilte opp og bidro til en vellykket dag.

3 SJOERS

Arnieklmg 2015 ( iTt Friidrett
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20! 5—arrangementet var et jubileumsùr. I lopets 10. ur. utviklet løpet seg kmFtki.

I or st løperne slw I le Ii det mer korn brtabe ft fir og eller løpet, ble det gjort cii leieavtale iiied
Forum I xpo. lier var det god plass til bade løpere og publikum. Vi tilbød ogsi en rekke
lokale løp iiitil igheten til å promotere sitt arrangemen L

Med tanke pÛ økt internasjonal pro fl lering av løpet, ble det hestein t å søke om opptak til
A I MX ( Assoejat jon øl’ International Marnihons and 1) istanee Raees ). Gjennom det blir vi
kolleger III alle de store løpene rundi i verden. Litt stilig er det jo da ogsa, at vi pa lerminlista
for 2016 står rett ved siden av New York Maralhon.

A I MX li-enimer samarhe kl og erFaringsulveksl ing mellom løpene. V i satser derFor pa a knyt Le
lettere bünd til de andre Al MS—medlemmene i Norge de neste ùrene, det vil si løpene i
I lergen, Oslo, Tromsø og Knarvik.

3 uker For løpsdagen nädde vi taket 3.000 deltakere.

Vi økte antall fin sholdcre nok en gang, og stilte med I 5 Il ftte represent solen Fra klubben.
Trine gjorde en flott jobb med Fn tak i vimpler og sekker. Disse er nøytrale og kan ogsi
brukes av Stavanger Maralhon.

For lbrste gang, hadde vi ogsa løpere. som ‘ar tall ut til å representere klubben i løpet. flest av
vùre ble llise I Iny Opsahl og Rapar Xtølsiiiark: begge med 7. plasser. ( )rjan (iroiuievig
knuste løyperekorden, og løp inn pü den sterke t dcii I .05.02.

Ti Ihakemeldingene fra løperne var eller løpet svwrt gode, I leIe S I % ga løpet topp score. Vi
opplever mi st løpet er i Ferd ned å bli en “snakkis’’ blant Folk, og For mange et av arets
viktigste 1op.

I lovedsponsor var ogsa godt Fornøyd, og var rask med a bruke opsjonen sin til Ibrlenge
koni rakten.

Fn stor takk til Lille Frivillige, koordinatorer, og komiteen Ior vel blåst 2015!

Årsmelding 2015 (fl Friidrett
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Årsregnskap for 2015

GTI Friidrettsklubb

Innhold:

Resullatreg nska p
Balanse



Res uftatregnskap for 2015
GTI Friidrettsklubb

Note 2015 2014
Salgsinntekt 2 828 063 2 075 567Annen drift&nntekt 214 155 38090
Sum driftsinntekter 3042218 2113658

Vare kostn ad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

_________________ _________________

Driftsresultat

Annen renteinntekt
Sum finansinntekter

Annen rentekostnad
Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinært resultat for skaftekostnad

Ordinært resultat

________________ ________________

Arsresultat

Overføringer
Dverføringer til/fra annen egenkapital
Sum overforinger og disponeringer

(I 092 910) 0
(121 402) (97 838)

(1 289 616) (1 949 546)
(2 503 928) (2 047 383)

538 290 86 274

1848 1332
1848 1332

(147) (115)
(147) (115)

1 701 1217

539991 67491

539991 67491

539991 67491

539 991 67 491
539 991 67 491



Balanse pr. 31. desember 2015
GTI Friidrettsklubb

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Utstyr
Bekledning
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omlopsmidler

Sum eiendeler

Note 2015 2016

0 10415
0 8560
0 18975

0 18975

27488 30076
121 582 63882
149070 93958

2012699 1490727
2012699 1490727

2 161 769

2 161 769

1 584 685

I 603 660



Balanse pr. 31. desember 2015
GTI Friidrettsklubb

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Lønn og feriepenger
Forskuddshetalte stankontingenter
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Note 2015 2014

i 938 383 i 398 392
1 938 383 I 398 392
1 938 383 I 398 392

126277 85784
88087 18938
718 0

8 303 20 546
0 80000

223 385 205 268

223 385 205 268

2 161 769 I 603 660
Sum egenkapital og gjeld
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Forslag til årsmøte 4. feb. 2016. Stavanger
1R januar 2026.

(;latrimmen (Gi’) som for 25 ar siden «fødte» nånavnte GTI friidrettsklubb (CTI),
har ha dens oppstart vært en fri og uavhengig samling av treningsglade
«medlemmer» utenlor det idrettsorganiserte system. Kontingenten som sist har
vært p 200 kr i halvåret har vært frivillig og har gått til annonsering og sponsing
av årsarrangementer. Da det har stått et relativt stort beløp på konto har det ikke
vært nødvendig de siste ar å motta mer til disse formal.
GT har vært et såkalt lavterskel utendørs trenings tilbud med grupper på mange
nivåer, men med fast treningstid mandager og onsdager klokken 17:15 igjennom
hele året siden oppstarten.
Glatrimmen og GTI-idrettslaget er ofte blitt sammenhlandet av dem som ikke
kjenner historien bak og flere er medlemmer begge plasser.
Det har i mange år vært tanker om å legge Glatrimmen inn under GTI, likeså å
bytte navn, men stemningen for dette i Glatrimmen har av et «farget»
grynderpåvirlcet flertall vært lunken.
For et par år siden ble det fra GTIs side arbeidet for at GT skulle bli deres
organiserte lavterskeltilbud, men det ble (len gang nedstemt i GT. Saken har til
tider vært holdt varm og stemningen har nå snudd.
Hvis det fremdeles er interessant for GTI vil vii GT nå gjerne innlede
konstruktive forhandlinger om å underlegge oss GTI som et lavterskel
rekruterings tilbud med egen oppmann og prolongering av de mest levedyktige
grupper og gruppeledere, trenings program, kapitalintegrering, men også å
kunne motta trenerhjelp fra GTI og andre Fordeler som fullverdige [TI—
medlemmer.
Vi håper G’Iis årsmøte 2016 vil gå inn For en slik underleggelse.

Med hilsen for GT-stvret

Dun-Olav Tjessein Meling
GT— Ltd er


