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Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag
torsdag 24. mars 2011 i Dahlehallen

Dagsorden:
1. Årsmøteåpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær
4. Valg av 2 representant til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Årsregnskap og revisors beretning
7. Budsjett
8. Fastsette kontingenter og avgifter
9. Valg
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Styrets årsmelding:

Asbjørn Langø har også i år vært den som har
ledet
Idrettsskolen.

1.0 KLUBBSTYRET
Klubbstyret har i siden siste årsmøte avviklet
11styremøter. I tillegg har styrets medlemmer
vært sentrale, og deltatt aktivt i forberedelser og
gjennomføring av Dahle Cup.
Styret har fungert godt som kollegium.
Oppgaver blir fordelt, og alle grupper i laget har
vært representert i styret.
Den daglige driften forestås av av ulike utvalg
som innenfor sine fullmakter leder sine utvalg.
Styret har i 2010 bestått av:
•
•
•
•
•
•

Ståle Dahl
Eli Haugsgjerd
Britt Engvig-Hjelle
Ralf Larsen
Elisabeth Sivertsen
Jan Inge Weiseth

I tillegg har forretningsfører Lars Naalsund
deltatt på de fleste møtene.

2.0 SPORTSLIGE OMRÅDER
Idrettsskolen i Dahlehallen
Klubben har også i 2010 hatt idrettskole i
Dahlehallen.
Dette er et tilbud som omfatter barn i
aldersgruppen 5 til 8 år. Idrettsskolen er et
populært tiltak med et tilbud om allidrett og lek.
Mange barn deltar på dette hver mandag i
skoleåret. Tilbudet er gratis for alle deltakerne. I
år har klubben invistert i en del nytt utstyr som
vil være til glede for barna i årene som kommer.

Barnefotballen:
I barnefotballen, som er grunnmuren i vårt
Rekrutteringsarbeide, har det fungert godt rundt
de enkelte
lagene. Trenere og lagledere er i hovedsak
foreldre. Dette gjør imidlertid at tilbudet til det
enkelte lag kan variere avhengig av hvilke
ressurser som finnes i foreldregruppen rundt
laget. Klubben har lagt vekt på heve trenerkompetansen for trenerne i barnefotballen, og
hele 6 trenere gikk på Trener 1 kurs i regi av
Norges Fotballforbund.
Leder for barne- og ungdomsfotballen har i 2010
vært Jan Inge Weiseth.
Knøtter 2004
Vi startet opp i høst og har vært 14 aktive
spillere. Har trent en gang i uka og var med i
oppvisningskamp i Dahle-cupen. Laget har fått
utdelt drakter og var stolte over disse.
Trenere er: Vidar Johnsen, Liv Karlsvik og Leif
Hoseth. Foreldrekontakt: Anne Lise Sneide.
Kasserer: Merethe Aas.

Knøtter 2003
Laget ble startet ved skolestart for 2003 gjengen, høsten
2009. Ved oppstart hadde vi trenerne ambisjoner om å starte
lag for både gutter og jenter. Vi har ikke lyktes i dette, da
kun ei jente fulgte treningene en periode etter oppstart. Nå
har vi kun gutter i treningsgruppen. Til gjengjeld har vi en
stor og stabil gruppe på ca 22 spillere.
Vårt mål er at alle spillerne skal ha et trygt og godt miljø,
som skal virke utviklende for alle på det nivået man
befinner seg. Vi tilstreber med stor grad av nøyaktighet at
alle får spille like mye, og forhåpentligvis også får like stor
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grad av oppmerksomhet rundt egen utvikling på trening
som i kamp.
I 2010 har vi deltatt i Freihall-Cup, Enga-Cup og DahleCup. I tillegg arrangeres kampkvelder gjennom
utesesongen. Vi har i år spilt kamper mot KFK, CFK og
Nordlandet. De ulike klubbene har stilt med ulikt antall lag,
men ingen har hatt tre lag som vi i Dahle IL har klart å
mønstre. Foreldrene har stilt opp med kaffe og kaker til våre
egne kampkvelder. Dette har gitt oss ett hyggelig bidrag til
"Cup-kassen". Trenere har vært Arne Jøran Brattøy, Vegard
Storvik og Terje Olsen, som også er foreldre til gutter på
laget.

Minigutter 2002
Laget har bestått av 20-22 aktive spillere i 2010. Vi var
påmeldt med 2 lag i serien, og spilte mange fine kamper på
vår og høst. Vi var selv vert for 2 turneringsrunder. Hvor
engasjerte foreldre bidro til kiosksalg til inntekt til laget.
Gjennom hele 2010 hadde laget 1 trening pr uke.
I løpet av året så har laget fått etablert et engasjert og stabilt
trenerteam som har består av:
Ola Løvold, Frode Sandøy, Svein-Tommy Olsen og Arnfinn
Michaelsen. Lagleder er Elisabeth Sivertsen.
Vi har deltatt på følgende cuper i 2010: Freihallencup,
Engacup. Romsdalscup og Dahlecup.
To av trenerne har deltatt på Trener 1 kurs i regi av kretsen,
og dette har ført til gode og effektive treningsøkter. I tillegg
har lagleder deltatt på Fotballederkurs 1 i regi av kretsen.
Laget har en aktiv og engasjert foreldregruppe som stiller
opp på cuper, treninger og dugnader.

Minigutter 2001
Laget har hatt 17 – 18 spillere i 2010. Blant disse er det 4
spillere fra 2002 som hospiterer. Disse spillerne har deltatt
på både treninger og kamper.
Laget har hatt 2 treninger i uken. Trenings oppmøte har
vært svært bra. De tre engasjerte trenere Ole Bøe, Andreas
Wiig og Erik Sivertsen har fulgt laget i flere år. Erik
Sivertsen har tatt trener 1 kurs i 2010.
I serien har laget stilt med 2 lag. Vi har stått for 1 turnerings
runde på Dahle banen med kiosk salg arrangert av
foreldrene.

Laget har deltatt i følgende cuper i 2010: Frei cup, Enga
cup, Åpningscup, Batnfjords cup, Dahle cup og Advent cup.
Laget har stilt med 2 lag i alle cuper.
Trenerne har valgt å rullere på lag inndelingen for hver cup
eller serie runde. Dette for å få en felles Dahle 2001 følelse,
samt mest mulig jevnbyrdige lag til enhver tid.
Laget har en aktiv foreldre gruppe som stiller opp hver
Dahle cup på dugnad, og er flinke til å støtte opp om
spillerne på kamper.
Lillegutter 2000
Dahle 2000 har gjennom sesongen 2010 hatt et stabilt antall
medlemmer (18 gutter). Det har vært veldig bra oppmøte på
treningene.
Vi har hatt tre treninger i uken, hvor fredags treningen har
vært et mer åpent tilbud, men også der har det vært bra
oppmøte.
Dahle 2000 har deltatt på følgende i 2010:Dahle Cup
Frei cup, Enga cup, Romsdals cup, Åpningscup, Uteserien
for 2000
Vi har stilt med to lag på det vi har deltatt i, foruten
Romsdalscup hvor vi stilte ett lag.
Trenere: Frode Tolcsiner og Knut Fugelsnes
Keeper trener: Alexander Hennøen
Oppmann: Bjørn Inge Knutsen
Lillegutter 1998/1999
Dahle 98/99 har i sesongen 2010 stilt med 2 lag
i serien og har vært med på følgende cuper:
Freihallen cup, Enga cup, Åpningscup, Hydro
cup, Ravnturneringen og Dahle Cup. For øvrig var
det vi som sto for rundstykkekjøringen fram til
sommeren. I 2010 var til sammen 5 spillere fra
98 og 8 spillere 99 med på Neas Akademiet.
Vi var på det meste 25 gutter fra de to
årsklassene og har stort sett trent 2 ganger i uka
gjennom hele sesongen, med unntak av ferier. En
flott, treningsvillig og stabil gjeng som har gjort
seg bemerket rundt omkring med sin ”spillende”
spillestil. Trenere har vært Bård Henning Dyrnes,
Rune Dyrli og Rune Lysø.

Minijenter 2001/2002
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Dahle I.L. sitt jentelag ble forsøkt startet opp i januar 2010
som følger av at idrettslaget ikke kunne tilby jentene annet
enn guttefotball i denne årsklassen.
Vi startet med 4 stk i januar, noe som økte til 10 stk før
februar var påbegynt. Med bakgrunn i jentene`s store
innsats og glede på treningene valget vi å melde på ett lag i
serien. Før vårsesongen var spilt halvferdig hadde vi økt til
14 personer. Før serien startet hadde undertegnede begynt
og få hjelp fra en meget engasjert Lina Ersvik Pettersen.
Hun kom med gode innspill og gjorde gjennomføringen av
treningene mye lettere for undertegnede.
Laget gjennomførte en trening innendørs i perioden januar
til og med april, startet med to treninger utendørs fra mai til
sesongslutt, og har etter dette gjennomført en trening
innendørs til sesongen 2010 ble avsluttet med pizza, brus og
utdeling av diplomer i Dahle I.L.`s lokaler i desember.
Laget har deltatt i seriespill, arrangert som cup, hver annen
torsdag vår og høst med betydelig forbedring i resultatene
etter hvert som året har gått. På høsten deltok vi i
seriespillet med to lag. For øvrig har de også levert en flott
innsats i Batnfjordcup hvor vi stilte med to lag.
Lillejenter 1998/99
Gjennom året har vi vært 12-14 jenter. Nesten utelukkende
ett rent J99 lag, kun en fra 98, og en fra 00 årgangen.
Deltatt på en rekke lokale cuper, Freihallen-cup, Enga-cup,
åpningscup på Nordlandet, og selvsagt Dahle cup. Stilt med
2 lag i de fleste cupene. I tillegg var vi med på
Romsdalscup for første gang, og hadde en kjempeflott tur
dit.
Serien var i år for første gang med 7-er lag, og vi havnet i
pulje med Aure 1, Aure 2, KFK 98, KFK 99, og Frei. Det
ble noen nye bekjentskaper med Aure, alltid kjekt og møte
nye lag. Resultatene ble noe blandet, men vi hadde mange
kjekke opplevelser både på og utenfor banen.
Trenere i 2010 var, Frode Orvang, Pål Møst, og Terje Nilsen

satses på rekruttering til jentefotballen så tidlig
som mulig.
Småjenter (J14)
2010 var vi førsteårs småpiker og første introduksjon til
ungdomsfotballen. Sportslig sett et flott første år og jentene
gjorde en kjempeinnsats.
I serien (7er) ble vi til slutt nr.4.
Cuper vi var med på;
Atlanterhavscup -4 plass / Engacup- 1.plass / Åpningscup
(11er) -1.plass og Dahlecup-8 plass.
Antall spillere som var innom: 11 stk.
Laget er trent av Ronny Henden, Ståle Dahl med Elin
Fugelsnes som oppmann.

Jenter (J16)
J16 har gjennom sesongen 2010 hatt et stigende antall
spillere fra 2010. Spillerstallen er økt med 5 nye spillere.
Totalt er det nå 15 spillere. Oppmøte på treninger, kamper
og cuper har vært bra. På en del kamper og cuper har vi
også hatt med spillere fra j14.
Vi har hatt 2 treninger i uken, samt at det i tilleg har
treninger på søndager i Nordvesthallen.
J16 har deltatt på følgende i 2010:
•
Dahle Cup 2 lag
•
Hessa-cup 1 lag
•
Enga cup 1 lag
•
Averøy-cup. Bronseplass A-sluttspill
•
Seriespill 7-er lag
Trenere: Ragnar Ness og Annelin Yttersian
Oppmann: Ralf Larsen
Smågutter 1996/97
Guttene startet 2010 sesongen med Åpningscupen på
Nordlandet. For mange av guttene var det første gang de
spilte kamp på full bane. I tillegg var vi med på EngaCupen, Hydrocupen og Dahlecupen.Fjoråret var preget av
at laget ikke hadde kontinuitet på trenersiden. På slutten av
sesongen tok Asbjørn Brendskag over som trener. Han
fortsetter også i 2011. I serien kom vi på nest siste plass
(7)., med 3 seiere og 11 tap.
Trener: Asbjørn Brendskag

Ungdomsfotball:
Jenter
Klubben har også i 2010 stilt med lag i jente 14
og jente 16 klassene. Det er derfor viktig at det

Junior
Vi startet opp med å ha ett møte med spillere og foreldre.
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Der ble det bestemt at vi skulle stille lag i 1.divisjon, og at
vi skulle melde på lag til Kvik cup og Dana cup i Danmark.
I mars dro vi med to lag til Kvik cup i Trondheim, hvor
begge lagene gjorde en veldig god figur. 1.laget gikk til
kvartfinalen hvor de tapte for Strindheim som vant cupen.
Og 2.laget gikk ut i åttendelsfinalen mot CFK som tapte
finalen mot Strindheim. Så vi var fornøyde med innsatsen.
Dette var en sterk prestasjon av guttene siden alle guttene
untatt en var 1års juniorspillere. Deretter fulgte en del
dugnad for å få inn penger til Dana cup som de var på i
sommer. Vi hadde blant annet lopppemarked.
I Dana cupen så gjorde guttene en kjempe innsats hvor vi
røk ut i åttendelsfinalen mot ett lag fra USA. Men turen ble
helt klart en suksess både sportslig og sosialt.
I serien ble det en tøff start resultatmessig , men hvis du ser
bort i fra resultatene så spilte de jevnt mot de fleste
motstanderne og kunne med litt marginer fått mer poeng i
starten. 2010 var ett år hvor vi skulle utvikle laget og at de
skulle venne seg til junior serien. De var tross alt bare en
spiller som var 2.års junior og resten førsteårs junior.
Guttene avsluttet serien med 3 seire mot henholdsvis
Nordlandet og KFK.
Guttene vil helt sikkert bite godt fra seg i sesongen 2011.
Trener: Erik Michaelsen Hjelpetrener: Tore Mittet

de fem årene han var her. Ny trener¨foran sesongen 2011 er
Leonard Totev.
Sportslig Leder: Jan Inge Weiseth

3.0 DAHLE-CUP
DahleCup ble arrangert for 19. gang over 3
helger i
oktober/november. Cupen var også i 2010 en
suksess både arrangementsmessig og
økonomisk. Vi har deltakelse av lag fra Møre og
Romsdal og Trøndelag . I 2010 var det med 200
lag og over 2500 deltakere. Dette er en av
klubbens viktigste inntekstkilder og gir klubben
fint omdømme

4.0 FORELDREFORENINGEN
Herrer 3. divisjon:
P.g.a nytt seriestystem i 3 divisjon i sesongen 2010 måtte vi
bli blandt de seks beste lagene på tabellen for og få fortsette
i den nye 3 divisjonen 2011. Det gikk dessverre ikke, men
vi ble nr 8 etter en sesong på det jevne.
Vi startet sesongen med kvalikk til NM hvor det ble seier
over Elnesvågen i første kvalikkrunde før vi møtte Surnadal
borte i neste runde og tapte her .
I serien varierte resultatene mye med et par stygge tap i
enkelte kamper og sterke hjemmeseirer over toppklag som
Sunndal,Træff og Elnesvågen i andre.
Toppskorer tittelen ble i år delt mellom Jøran Sandøy og
Arnt Wenaas som begge scoret ni fulltreffere. Dahles junior/
A lag var også innvitert til Kickoffhelg på Smøla før
sesongen startet ,dette ble en flott helg på havfiskesentret til
Magne Lillehaug som avsluttet søndagen med en havrafting
tur i 100km/timen som de fleste kommer til og huske i lang
tid fremover.
Ellers takket trener Rune Hoem for seg etter sesongslutt han
har vært trener for A-laget de siste fem årene og gjort en
flott innsats med og holde klubben blandt top fem i fire av

Foreningen er en viktig bidragsyter økonomisk,
sosialt og ikke minst på ressurser.
Den er spesielt synlig med sine nøkkelroller i
forbindelse
med arrangementet av Dahle Cup, hvor det
legges ned et
meget betydelig arbeid som bidrar til å sikre
driften av
klubbens barne og ungdomsaktiviteter.
Foreldreforenigen gjennomfører kiosksalg på Alagskamper.

5.0 BYGG OG ANLEGG
Dahlehallen AS
Klubben eier 100 % av aksjene i Dahlehallen AS. Hallen
leies ut til Kristiansund Kommune på dagtid.
På kveldstid benyttes hallen til trening for barn og
ungdom innen laget. Ledig tid leies ut til bedrifter og
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andre lag og organisasjoner. Leieinntekten er stabil, og er
basert på langsiktig avtale med Kristiansund Kommune i
tillegg til Dahle IL.

Aktiv bruk av hjemmesidene gir oss mulighet for
å gi rask og riktig informasjone til våre
medlemmer.

Hallen ble innviet i 1991.Nødvendig vedlikehold gjøres
fortløpende, men det har ikke vært økonomi til noen
gjennomgående opprusting av hallen.

7.0 LOTTERIER

Garderobene i hallen benyttes også i forbindelse med
kamper i Dahle Kunstgresspark.
Det skal legges nytt gulv i hallen sommeren 2011, i tillegg
må taket repareres.
Økonomien i hallen er bra, regnskapet for 2010 er ikke
ferdig revidert, men viser et overskudd på 240.000 .
Egenkapitalen er positiv og likviditeten bra.

Klubben deltok i 2010 i fotballotteriet i
samarbeid med Norges Fotballforbund.

8.0 SPONSORINNTEKTER
Salg av sponsoravtaler er krevende. Klubben har
mange gode samarbeidspartnere, men det er et
stort potensiale for mersalg som burde vært
bedre utnyttet. Utfordringen for klubben er at
dette er arbeide som må utføres på dagtid.

9.0 OPPSUMMERING

Dahle Kunstgresspark
Banen som ble innviet i 2003 er et stort aktivum
for
klubben. Banen benyttes av egne lag til trening
og
kamper, samt at mange jenter og gutter bruker
banen til egentrening. Parken er et naturlig
samlingsstund for barn og ungdom på Dahle. Det
legges ned mange dugnadstimer rundt
kunsgressparken. I 2010 fikk klubben på plass
midlertidige toaletter som har vært savnet av
mange.

Dahle idrettslag har i sin handlingsplan at vi skal
tilrette-legge og videreutvikle oss innen de
idretter vi tilbyr: Fotball + idrettsskole. Dahle
idrettslag skal skape holdninger slik at flest
mulig kan drive den idretten de ønsker på ønsket
nivå samt at klubben skal drives etter Fair Play
prinsippet.
Dahle Idrettslag har i mange år vært en av
kretsens ledende klubber, og kniver i toppen i de
klassene vi deltar i ungdomsfotballen både for
gutter og jenter. Samt at vi har mange aktive lag
på de ulike alderstrinnene i barne-fotballen.
A-laget har etablert seg som Kristiansunds nr. 2
klubb, og har de siste årene oppnådd gode
resultater.
Spesielt gledelig er det at mange unggutter har
tatt steget opp på A-laget. For 2011 er det
vedtatt ny serieordning for 3 divisjon som
halverer antall lag. Vi klarte dessverre ikke å
holde plassen i 3.divisjon. Så for 2011 sesongen
stiller vi i 4.divisjon.
Vi står foran en stor utfordring med å prosjektere
og bygge nytt klubbhus og garderobeanlegg i
tilknytning til Dahle Kunstgresspark. I tillegg er
det behov for opprusting av Dahlehallen. I årene
som kommer vil det bli stor tilflytning til
bydelen. Dette ser klubben på som positivt, men
vi må i den forbindelse vurdere kapasitet på våre
bygg og anlegg.

.

6.0 INFORMASJON
Klubbens internettsider er kjernen i klubbens
informasjonsflyt, og målsettingen er at mest
mulig av informasjonen skal kanaliseres gjennom
disse sidene.

Klubben fikk etablert et markedsutvalg i slutten
av 2010, som vi håper å se resultater fra i årene
som kommer.
Klubben satte i 2008 i gang en
klubbutviklingsprosess for å utvikle klubben
videre. Etter et par år hvor dette har stått rolig
har styret i 2010 startet opp igjen dette viktig
arbeidet.

Dahle Idrettslag – årsberetning 2010

side 8 av 2

Vi har laget en håndbok som skal være

representert både på Trener 1 kurs og Lagleder 1
2010

2009

Budsjett 2011

Salgsinntekter

-75 710

-61 844

-75 000

Sponsorinntekter

-204 851

-247 875

-300 000

Arrangementsinntekter

-636 076

-525 264

-600 000

Tilskudd

-193 225

-228 488

-200 000

Andre inntekter

-223 390

-240 721

-200 000

Medlemsinntekter

-269 084

-300 698

-300 000

-1 604 345

-1 604 889

-1 675 000

Varekostnad

16 284

69 305

20 000

Arrangementskostnad

100 664

73 060

80 000

Personalkostnader

434 651

306 423

400 000

Avskrivninger

54 409

Leie og drift av idrettsanlegg

376 076

377 965

400 000

Materiell og utstyr idrett

220 799

206 026

250 000

Dommerhonorar

83 732

98 105

90 000

Kontorkostnader

53 054

53 592

60 000

Reisekostnader

118 631

133 430

150 000

Provisjonskostnader

87 169

93 747

90 000

Annonser

19 267

21 297

25 000

Forsikringspremie

28 047

10 704

30 000

Kontngenter, avgifter, lisens og gebyrer

57 440

103 902

70 000

Tap på fordringer

16 700
1 666 922

1 547 557

1 720 000

Netto finansposter

-22 769

-906

-25 000

Årsoverskudd (-) / Årsunderskudd

39 808

-58 238

20 000

Sum inntekter

Sum driftskostnader, konto 5000-7999

55 000

retningsgivende for hele klubben. I tillegg er det
laget en laglederperm for trenere. Begge disse
dokumentene en lagt ut på klubbens websider.

kurs i regi av kretsen. I tillegg er det startet et
arbeid for å kartlegge kompetanse for alle
trenere og lagledere i klubben.

Dahle har som målsetting å bli en kvalitetsklubb
med de standarder som Nordmøre og Romsdal
Fotballkrets har lagt til grunn.

Som en del av klubbens sportslige utviklingen og
satsningen ble det i 2010 etablerte et nytt
sportslig utvalg, hvor klubben har engasjerte og
dyktige ressurspersoner tilknyttet.
Klubben sin satsning på spillerutvikling i barneog ungdomsfotballen har resultert i at vi i 2010

I 2010 har vi lagt vekt på kompetanseheving av
våre ledere samt trener. Vi har vært godt
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opprettet og besatte stillingen som
trenerkoordinator. Denne stillingen er besatt av
Pål Møst.
Dahle Idrettslag skal være en klubb som er
inkluderende for alle uansett interesse og talent.
Det er lov å være god i Dahle. Det må legges
opp slik at de som ønsker det får mulighet til
mer trening, hospiterings-ordninger m.m.,

samtidig må dette gjøres på en slik måte at
totalbelastningen ikke blir for stor.
Kristiansund 21.03.2011
For styret i Dahle Idrettslag
Elisabeth Sivertsen

Resultat 2010 og Budsjett 2011

Eiendeler
Anleggsmidler
Inng. saldo
Tomter, bygning, eiendom
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Utgående saldo
214 109,00
1,00

159 700,00
1,00

214 110,00

159 701,00

Omløpsmidler
Inng. saldo
Kundefordringer
Bankinnskudd og kontanter

161 980,08
692 141,53

144 713,33
772 976,10

854 121,61

917 689,43

1 068 231,61

1 077 390,43

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Utgående saldo

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Dahle Idrettslag – årsberetning 2010
Opptjent Egenkapital

Inng.
side
10saldo
av 2

Utgående saldo
-1 051 950,28

-1 012 142,15

Balanse 31.12.2010

Revisjonsberetning
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Kontingenter 2011:
Kontingentsatser og treningsavgifter blir foreslått som følger i 2011:

Idretts/fotballskole
Barnefotball aktiv
Ungdomsfotball aktiv
Voksenfotball aktiv
Dametrim og Oldboys aktiv
Medlemskap trenere, lagledere,
utvalg og tilitsvalgte
Støttemedlemmer

Kontingent Treningsavgift
0
0
400
600
400
1100
400
1600
400
300
300

-

Aktive i voksenfotballen skal betale kontingent og treningsavgift.

Valg:
Det foreligger følgende forslag til styre i 2011:
Leder:

.

Styremedlemmer:
1.år

Britt Engvig-Hjelle,
Eli Haugsgjerd, 2.år
Elisabeth Sivertsen,

2.år
Ralf Larsen, 1.år
Ståle Dahl, 2.år
Endre Nisja,1år
Jan Inge Weiseth,1.år

Revisorer:

Odd Geir Folland
Leif Ragnar Hoseth
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