
Årsmøte 2020, referat 

 

 

 

05.02.20 på Riis cafe klokken 19.00 

 

Til stede: 

Gunn Marit Lillebostad 

Ingrid W. Ekeli 

Natascha hansen 

Terese Lekang 

Kirsti Mjelstad 

 



1. Åpning 

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

 

3. Valg av møteleder 

Kirsti Mjelstad 

 

4. Valg av referent 

Kirsti Mjelstad 

 

5. Årsberetning 2019 

Godkjent (vedlagt) 

 

6. Regnskap 2019 

Godkjent (vedlagt) 

 

7. Handlingsplan 2020 

Gjennomgang av fjorårets årsberetning viser påfallende mange aktiviteter som er avlyst p.g.a. 

manglende påmelding. Aktiviteter innendørs ser ut til å være mest populært (bowling og 

trampolinepark). På bakgrunn av dette ønsker årsmøtet å diskutere nærmere hva slags 

aktiviteter vi bør ha fremover. Vi ønsker også å spørre medlemmene hva de ønsker. Det vil 

derfor bli utført en spørreundersøkelse på Facebooksida vår om hva folk er interessert i, og de 

planlagte aktivitetene for 2020 vil bli gjennomgått på neste styremøte.  

 

8. Valg i henhold til vedtekter 

Leder: Eirhild Pehrsen Løvskov 

Nestleder / redaktør: Kirsti Mjelstad 

Kasserer: Gunn Marit Lillebostad 

Sekretær: Mariann Dalseth 

Varamedlem: Josefin Stridh Öberg  

 

9. Eventuelt 

- Styre godtgjørelse? 

Det er fremmet forslag om å gi styregodtgjørelse for å gjøre det mer attraktivt å yte en innsats 

for klubben. Årsmøtet vil heller at styret og medlemmene i bruktdagskomiteen får en 

påskjønnelse i form av en middag og f.eks. en spabehandling eller en forestilling i forbindelse 

med evalueringsmøtet etter høstmarkedet eller et annet passende tidspunkt. 

 

-Som følge av saken over blir det gjort vedtak om at bare bruktdagskomite og styret skal være 

med på evalueringsmøtene fremover, og at vi heller benytter oss av tilbakemeldingsskjema 

som andre kunder og deltakere kan fylle ut. Vi har uansett erfaring med at dette gir flere 

tilbakemeldinger. 

 

 



 

 

Årsberetning 2019 

 
 

 

 

Moss og omegn tvillingklubb 

Skrevet av leder Eirhild Pehrsen Løvskov 



 

 

Vi skulle starte året med en skidag i Middagsåsen skisenter, men denne dagen ble 

avlyst pga ekstremværsom var meldt. 

 

3.april hadde vi familietreff på Bowling1 i Moss hvor vi dekket pizza og 2 spill. Vi var 

42 stk med stort og smått denne dagen, og alle hygget seg. 

 

5-7.april var det tid for vårens bruktmarked på Melløs skole. Dette var første 

markedet med nye omgjøringer av lokalet og i fikk masse gode tilbakemeldinger på 

det, men også litt forvirring. Startet med gode forberedelser på fredag og hadde 

innlevering fra 119 selgere på lørdag. Hadde en liten økning i salget fra høstens 

marked. Vi må bli flinkere til å holde igjen de som har 2.vakt på søndag til siste 

rydding og flytting til container. 

 

25.april hadde vi EVA møte etter markedet. Gikk gjennom alle tilbakemeldinger vi fikk 

og prøver så godt vi kan og forbedre oss.  

 

Vi hadde planlagt stand i gågata 15.juni på Mossedagene, men fikk for lite folk til å 

hjelpe oss på stand, så valgte å trekke oss fra det.  

 

16.juni hadde vi planlagt tur til Foldvik familiepark, men med bare 2 påmeldte familier 

valgte vi å avlyse dette.  

 

22.august var det feiring av tvillingdagen. Men med lite påmeldinger og stiv kuling i 

været, valgte vi å flytte det fra Nesparken og hjem til Kirsti Mjelstad. Vi hadde en fin 

feiring med mat, lek og loddsalg.  

 

1.sept hadde vi planlagt en tur til Klatring på grensen i Halden, men også dette ble 

avlyst pga for få påmeldte.  

 



Vi valgte å ha et planleggingsmøte på Messenger i forkant av markedet, da dette var 

mest praktisk for komiteen.  

 

20-22.sept var det høstens bruktmarked. 2.gang med ny omgjøring på skolen og 

synes dette fungerer fint. Hadde innlevering fra 118 selgere. Kiosken på søndag er 

ute under telttak. Hadde økning fra vårens marked.  

 

7.okt var det EVA møte etter bruktmarkedet. Gikk gjennom tilbakemeldinger vi fikk 

inn.  

 

3.nov var vi på Sprett trampolinepark i Rygge og vi var ca 30 stk med stort og smått. 

Spiste pizza etter endt hopping. Klubben dekket kostnader for tvillinger og maten.  

 

1.des var det tradisjon tro Nissetog og julegateåpning i Moss. Med lett snødekke og 

fine lysdekorasjoner var det god sang i og rundt traktoren.  

 

15.des avsluttet vi året med grøtfest på bondegården i Råde, hvor vi spiste grøt og 

koste oss. Barna matet dyra, gikk på skattejakt og kjørte traktor, mens foreldrene 

koste deg med kaffe og vafler i lavvoen.  

 

Vi har igjennom året hatt 4 styremøter. 27.feb, 25.april, 7.okt og 14.nov 

 



 

Årsregnskap Moss og omegn Tvillingklubb     

       

Resultat Note 2019 2018    

Medlemsinntekter 1            5 755             6 975     

Inntekt bruktmarked 2          91 865           91 558     

Inntekt kiosk bruktmarked 2          14 415           12 620     

Sum driftsinntekt          112 034         111 153     

       

Kostnader bruktmarked 2          27 928           32 336     

Kostnader kiosk bruktmarked 2          13 986           15 652     

Arrangementer 3          22 589           13 152     

Møtekostnader             2 647             5 286     

Gebyrer 2            8 948             8 669     

Andre kostnader             6 205           30 229     

Sum kostnader            82 304         105 324     

       

Renteinntekter                    58                 151     

       

Resultat            29 788             5 980     

       
 
Balanse   Bank  Kontanter Fordring/gjeld Totalt  
IB 01.01.2019           99 472           65 956                  -2 491    162 937   
Resultat           59 022          -34 986                    5 752       29 788   
UB 31.12.2019          158 495           30 970                    3 261    192 726   

       

       



 

       

Note 1 Medlemsinntekter       

Det ble betalt inn kontingent for 2019 fra 33 medlemmer,     

mens det var 40 betalende medlemmer i 2018.     

       

       

Note 2 Inntekter fra 
bruktmarked      

   Vår  Høst Totalt   

Salgsinntekt         244 234         295 392               539 627    

Utbetalt til selgere          200 310         247 452               447 762    

Provisjon           43 924           47 940                 91 865    

Kostnad           14 688           13 240                 27 928    

Netto resultat            29 236           34 701                 63 937    

       

   Vår  Høst Totalt   

Kiosksalg             5 905             8 485                 14 390    

Kostnad             6 518             7 468                 13 986    

Netto resultat                -613             1 017                       404    

       

Gebyr betalingsløsninger              3 695             2 760                    6 455    

       

Sum resultat fra bruktmarked            24 928           32 958                 57 885    

       

       

Note 3 Arrangementer        

Bowling             9 320      

Tvillingdagen             2 958      

Sprett trampolinepark             5 291      

Bondegården i Råde             5 020      

Sum            22 589      

       
 


