
Protokoll til årsmøte 2020 for Norges Pole Sport Forbund
Organisasjonsnummer: 814344932
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 21. juni kl. 12:00 til 5. juli kl. 12:00.

Antall deltagere: 15.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
Antall stemmeberettigede medlemmer: 168. Det er antall ordinære medlemmer som har 
betalt for medlemskap og har stemmerett i forbundet.

Vedtak
Forslag fra styret: De stemmeberettigede godkjennes.

Antall stemmer for: 15
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak
Forslag fra styret:

Hela Soltani og Joy Michon velges til å underskrive protokollen.

Antall stemmer for: 14
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

3. Godkjenning av innkalling
Grunnen covid-19 situasjon ønsker styret å holde digitalt årsmøte for 2020 ved å bruke 
gratis løsning fra OBOS. Med dette digitalt årsmøtet blir det ikke valg av dirigent og 
tellekorps.

Styret ønsker å teste denne nye løsningen fra OBOS for digitalt årsmøte 2020 fordi styret 
vil gjerne at ,ere medlemmer kunne delta på møte. Møtet holdes over ,ere dagerI så du 
har god tid til å diskutere og stemme.

Vedtak
Forslag fra styret: Vnnkallingen godkjennes.

Antall stemmer for: 15
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

 



4. Godkjenning av saksliste
1. Behandling av forbundets årsberetning

2. Behandling av forbundets regnskap

3. Behandling av forslag og saker

4. Fastsette medlemskontingent

5. Åedta forbundets budsjett

6. Åalg av styret

Vedtak
Forslag fra styret:

Sakslisten godkjennes.

Antall stemmer for: 13
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

5. Godkjenne forretningsorden
1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Ersmøtet skal gjennomføres i samsvar med denne forretningsorden.

1.2 Knhver som ønsker ordet på årsmøtetI må skrive dette i kommentarfeltet. 

1.3. •ommentarfeltet skal kun benyttes til følgende: 

P For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel

2. Behandling av forslag på årsmøtet

2.1 /erson som vil fremme eventuelle forslagYendringsforslagI under årsmøtet må 
meddele skriftlig i kommentarfeltet at man ber om ordet og deretter legge det konkrete 
forslaget inn i kommentarfeltet innen 28. Juni kl 12:00.  

2.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

2.3 Ktter at sakslisten er godkjentI kan ikke forslag som fremgår av sakslisten trekkes uten 
at årsmøtet aksepterer dette.

3. Stemmegivning

3.1 Stemmegivning gjennomføres i Digitale Ersmøter løsning. 

3.2 Alle medlemmer kan kommentereI se foreløpig resultatI stemme og eventuelt endre 
stemmene sine så mye de vil frem til møtet avsluttes på 5. Juli 2020 kl 12:00. 

4. /rotokoll

 



4.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. /rotokollen føres av de årsmøtet har 
valgt til å føre protokoll.

4.2 V protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakeneI hvilke forslag som er 
fremmetI hvem som er forslagsstillerI hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sakI og 
resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

4.3 /rotokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er godkjent. 

Vedtak
Forslag fra styret:

Forretningsorden godkjennes.

Antall stemmer for: 15
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

6. Behandling av forbundets årsberetning
Se årsberetning her 

https:YYbit.lyY2URlB1d

Vedtak
Forslag fra styret:

Ersberetningen godkjennes.

Antall stemmer for: 11
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

7. Behandling av forbundets regnskap
Se forbundets regnskap her: 

https:YYbit.lyY2URlB1d

Vedtak
Forslag fra styret: Negnskapet godkjennes.

Antall stemmer for: 10
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

8. Behandling av forslag og saker: Gratis ordinært medlemskap til styret

 



Medlemmer i styret kan få delta i Corgesmesterskap uten søknadsgebyrI men det er ikke 
alle som kan delta. Derfor burde det også være mulighet til gratis ordinært medlemskap 
til styremedlemmer.

Styrets innstilling
Corges /ole Sport Forbund er et lite forbund og vi trenger alle økonomiske støtte vi kan 
få. V tillegg ønsker forbund dedikerte styremedlemmer som kan bidra til forbunds videre 
vekst. Dersom vi tilbyr gratis medlemskap kan det trekke folk som kun vil være med i 
styret på grunn av medlemskapet og ikke på grunn av forbundets fremtiden.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 12
Antall stemmer for vedtak 1: 6
Antall stemmer for vedtak 2: 6
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

9. Fastsette medlemskontingent
Vedtak
Forslag fra styret:

Medlemskontingent for ordinært medlemskap er kr 280 per person per år.

Antall stemmer for: 14
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

10. Vedta forbundets budsjett
Se forbundets budsjett her: 

https:YYbit.lyY2URlB1d

Vedtak
Forslag fra styret: Budsjett godkjennes.

Antall stemmer for: 12
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

11. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styreleder: Mai /han
Styremedlemmer: hristine  BørresenI Cina SvartøienI Hela Soltani
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Årsberetning 2019/20

• Styrets sammensetning
• Styreleder (2018-2020): Mai Phan
• Nestleder (2019-2021): Aleksandra Matusiak
• Styremedlemmer (2019-2020): Christine L. Børresen, Nina Svartøien, Lene 

Haukø
• Varamedlemmer (2019-2020): Maria Moe, Marte Bredholt Flateland, Joy 

Michon, Hela Soltani, Ingrid Krabbestig, Marte Myhre Korseb
• Valgkomité: N/A
• Revisorer: N/A



Årsberetning 2019/20 

• Styrets arbeid
• Styret i Norges Pole Sport Forbund har i 2019 og 2020 hatt 9 styremøter jevnt 

fordelt gjennom året.
• Arbeidet har tatt utgangspunkt i de føringene som ligger i forbundets 

organisasjonsplan for 2019 - 2020.



Årsberetning 2019/20 

• Norgesmesterskap (NM) i 2020 måtte avlyses på grunn av korona. Vi 
hadde nesten 100 utøvere og skulle få hoop under NM. 
• Vi planlegger nå mot NM 2021. Deltakere som har søkt og betalt i år 

vil bli automatisk overført til neste år, med mulighet til endringer av 
kategori/nivå til neste år. Deltakere som har kansellert i år vil få tilbud 
om å stille i 2021. Vi åpner søknad også for de som ikke har meldt seg 
på i år, men vil gjøre det neste år. 



Årsberetning 2019/20

• Antidoping:
• Deltok i Antidoping Seminar 2019 og hadde møte med Antidoping Norge 

(ADNO) i februar 2020
• ADNO kunne tilby en selvstendig avtale for testing under NM (total kostnad 

ca. 20.000kr). I tillegg kan TUE behandles for 750-1500kr per stk (avhengig av 
kompleksitet). Avtalen ble ikke inngått da NM ble kansellert. Ønsker å 
videreføre avtalebetingelsene til neste NM.
• Har kontakt med IPSF sin Antidoping chair. Informasjon og veiledning fra IPSF 

har blitt bedre.



Årsberetning 2019/20 

• Medlemskap:
• Ny medlemskontigent for både ordinært og støttemedlemskap:

• 280,- pr år for ordinære medlemmer
• 0,- for støttemedlemmer

• Bakgrunnen for disse endringene var:
• Ordinært: vi fikk inkludert en ulykkesforsikring for ordinære medlemmer 

(dermed økte den)
• Støtte: vi trenger 2500 medlemmer (uavhengig av om det er ordinært eller 

støtte) for å kunne bli regnet som et forbund, dermed så vi at det kanskje blir 
enklere å oppnå dette antallet om støttemedlemskapet ble gratis.



Årsberetning 2019/20 

• Loddsalg:
• Vi har solgt 200 lodd á 20,- pr lodd. Inntekter går til arrangering av 

Norgesmesterskap.
• Sponsor av gaver til loddsalg: Poleshop, Sometimes Pole Studio, Pole in Style, 

Milakrasna

• Online kurs:
• Vi holdte online kurs om konkurranseregler: 2 live webinar og online innhold 

som deltakere har ubegrenset tilgang til. Inntekter fra kurset: USD 280.5
• USD på grunn av valuta som brukes på platform Gumroad.  



Årsberetning 2019/20 

• Workshop
• Ble ikke holdt noen workshop etter NM 2019
• Anna Maija-Nyman workshop ble avlyst da COVID-19 brøt ut. VI ønsker Anna -Maija 

Nyman velkommen tilbake. Dette blir først når grensene til Sverige åpner. 
• Planen videre: Weekend camp hvor det holdes forskjellige workshop igjennom hele 

helgen. Alt fra Yoga til teoretiske workshop som omhandler Compulsory mot 
NM. Med smittevern reglene i bakhode vil dette bli mindre Camper. Håper man kan 
sette opp slike Camper i Oslo(Østlandet) Bergen eller Stavanger og Trondheim. 
Disse er strategisk tenkt med tanke på beliggenhet slik at det kan nå så mange 
interesser som mulig.Disse blir holdt fra September til januar 2021.



Årsberetning 2019/20 

Verdensmesterskap 2019
• Pole Sport:

• Camilla Haukås Skjeseth & Elise Dahl Hansen – Pole Sport Senior Dobbels 
Women/women 5. plass

• Elise Dahl Hansen – Pole Sport Senior Women, 12. plass
• Mehabad Khak Poor & Sondre Heimlid – Pole Sport Senior Dobbels Men/Women, 4. 

plass
• Therese Moen – Para Pole, 4. plass

• Pole Artistic:
• Bjørg Granly, Senior Women, 8. plass
• Dennis Chan, Senior Men, 6. plass



Regnskap 2019
Inntekter Budsjett Faktisk
Medlemskontingent 28 000 34 255

Overskudd Workshop 10 000 21 664

Loddsalg 0,- 5000

Overskudd NM 2019 20 000 -8 270

Totalt 58 000 52 649

Kostnader Budsjett Faktisk

Driftskostnader 18 000 18 247

Markedsmateriale 2 000 0

Kostnader til Landslag 2019 12 000 12 099

Styremøter 3 000 1 728

Bank og kortgebyr 2 500 1 180

Totalt (rettet 26 juli 2020) 54 500 37 500 33 254



Kommentar til Regnskap 2019
• Medlemskontingent er bedre enn budsjettert.
• Forbundet er helt avhengig av et vellykket workshop arrangement og det er supert med all frivillig

innsats i polemiljøet.
• Loddsalg går også innunder NM, så NM tall er litt bedre.
• NM er en utfordring økonomisk, enda styret gjør alt de kan for å ha fokus på dette så er det

vanskelig å sitte med overskudd. Markedsmidler er økende, sponsor er økende, men det er lavere
billettinntekter og generelt økte kostnader. Vi valgte å dekke deler av reiseutgifter til styret, for
aller første gang. Ingen fikk dekket alt, men alle fikk en lik symbolsk sum. Håper at vi kan få dekket
alle utgiftene til styret i fremtiden for det fortjener alle.

Utgifter:
• Markedsmateriell brukes kun til NM
• Driftskostnader er høy grunnet forsikring som ble betalt i slutten av 2019. Dette får en egen post i 2020.
• Solgte mindre billetter og noen uforutsette utgifter ifb workshop og litt andre driftskostnader til NM.



Budsjett 2020
Inntekter 2020
Medlemskontingent 28 000

Overskudd Workshop 10 000

Overskudd NM 2019 0

Totalt 38 000

Kostnader 2020

Driftskostnader 12 000

Markedsmateriale 0

Landslag 0

Styremøter og utlegg 3 000

Forsikring til medlemmer 19 000

Bank og kortgebyr 2 500

Totalt 36 500



Kommentar til Budsjett 2020

• Inntekter:
• NM 2020/21 blir litt vanskelig å sette noe på. Nedgang i 2019 og Covid 19 i 2020 så

vil inntekt i 2020 og i 2021 gi litt feil tall på NM.
• Utgifter:

• Ned på drift og har nå satt inn forsikring
• Vi har tatt bort landslag i 2020

• Bank og kortgebyr forventer en lavere sum, men lar beløpet stå
• Fra 2021 vil vi gå over til, mest sannsynlig Spond som en løsning for å

betale workshop, NM og evt medlemsgebyr. Dette er ikke 100% avklart,
men Paypal koster forbundet litt mye i gebyrer og manuelt arbeid.



Valg av styret

• Styreleder (velges for 2 år): 
• Mai Phan

• Styremedlemmer (velges for 1 år): 
• Christine Børresen
• Nina Svartøien
• Hela Soltani

• Varamedlemmer (velges for 1 år): 
• Joy Michon
• Maria Moe Nilssen
• Ingrid Krabbestig
• Karina Ingelin Fantoft
• Jarl-Tore Andre Helmobakk



Om kandidater

• Mai Phan - Styreleder
• Styreleder i Norges Pole Sport Forbund 2018-

2020
• IPSF sertifisert dommer og Master Trainer
• Sertifisert personlig trener og polefitness 

instruktør
• Eier av Pole in Style og medforfatter ‘Pole 

Dance Competition Prep Guide’
• Erfaring innen bedriftsstrategi, 

markedsanalyse og proskjektledelse 



Om kandidater

• Christine Børresen – Styremedlem 
• Har vært i NPSF styret som økonomiansvarlig 

siden 2015
• IPSF dommer fra 2019
• Har erfaringer administrasjon, regnskap og 

inkasso



Om kandidater

• Nina Svartøien- Styremedlem
• Har vært i NPSF styret siden 2017
• NM-ansvarlig 2018 & 2019
• Daglig Leder av Trondheim Pole Studio og 

Molde Pole Studio



Om kandidater

• Hela Soltani – Styremedlem 
• Antidopingsansvarlig 2019/20
• Frivillig både til NM og Rising star som 

dommerassistent, pole cleaner og andre roller
• Styreerfaring fra både borettslag og frivillig i 

andre idrettsforening
• Sitter for tiden i styret på medisinsk fakultet
• Bakgrunn som molekylærbiolog og jobber tett 

mot medisinske forskningsmiljøer



Om kandidater

• Joy Michon – Varamedlem 
• Ansvarlig for NPSF sosiale medier 2018/19 og 

2019/20
• Jobber med digital strategi, konsept, 

kampanjer og design hos Gress Oslo



Om kandidater

• Maria Moe Nilssen – Varamedlem 
• Varamedlem i NPSF styret 2018/19 og 

2019/20, ansvarlig for workshop og Norges 
Pole Award 2019

• Jobber som flyvertinne i Norwegian
• Bachelor i Markedsføring fra BI
• Drevet med Pole i 7 år. Hele tiden ved 

Trondheim Pole Studio
• Utvikle pole camp som kan passe for alle 

innenfor IPSF sine regler



Om kandidater • Ingrid Krabbestig – Varamedlem 
• Varamedlem i NPSF styret 2019/20
• Ansvarlig for VM landslag 2019
• Har drevet med pole siden 2008
• Instruktør og fagansvarlig for pole hos Steg 

Dans og Trening 2011
• Frivillig under planlegging og gjennomføring 

av NM 2019
• Har vært i styret i Alopecia foreningen 1 år, og 

er foreløpig vara i styret til sitt borettslag
● Batchelor I landmåling og I kunsthistorie. Har jobbet de siste 7 årene 

som stikkningsingeniør



Om kandidater

• Karina Ingelin Fantoft – Varamedlem 
• Bachelor i Film og TV fra Australia & 

Executive Mastergrad i PR og strategisk 
kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI 

• Har jobbet over ti år i administrasjon og som 
rådgiver og prosjektleder i kommunikasjon-
og markedsføring i olje- og energi bransjen 
der del av ansvaret var for sponsorer

• Har deltatt i to NM der hun vant gull i Pole 
Sport Amatør og Pole Artistic Semi-pro

• Selvstendig næringsdrivende og tilbyr dans 
og akrobatikkundervisning til barn mellom 3 
og 6 år



Om kandidater

• Jarl-Tore Andre Helmobakk – Varamedlem
• Eier av DanceLab Tromsø
• Har arrangert flere arrangementer og 

konkurranser, både nasjonalt og 
internasjonalt innen dans  

• Verdensmesterskap i salsa og har vært 
dommer i flere konkurranser 


