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Dato, sted:
17.03.2016 kl 18-19, klubbhus Sormarka

Réfèrent:

Janne Gunn Helle |

Antall fremmotte:

18 personer, inkludert styret og daglig leder

Sakliste og saksdokumenter for ârsm0te i Tjensvoll FK

Innkalling til ârsmete og ârsmotedokumenter ble publisert pâ kiubbens nettsider 10.03.16

1. Godkjenning av stemmeberettigede
Aile fremmptte var stemmeberettigede iht. gjeldende modell.

2.Godkjenning av innkallingen, saklistn og forretningsorden
Innkalling til ârsmdte og ârsmptedokumenter ble publisert pâ kiubbens nettsider 10.03.16.
Innkalling, saksliste ogforretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent og réfèrent samt to medlemmer til a underskrive protokollen
Styret foreslo Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som réfèrent.
Nils Hoem Hegre og Kjetil Tollefsen ble valgt til a undertegne protokollen.

4. Behandle idrettslagets ârsberetning, herunder éventuellegruppeârsmeldinger
Styrets ârsberetning ble gjennomgâtt, sammen med ârsberetninger for de ulike utvalg i régi av klubben.
Lagenes ârsberetninger ble ikke gjennomgâtt, ârsmptet ble oppfordret til â gâ gjennom disse.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
0konomiansvarlig Gitle Aarre gjennomgikk idrettslagets regnskap i revidert stand. Kiubbens pkonomi anses
sunn. Regnskapet ble godkjent.
Revisors beretning ble gjennomgâtt av daglig leder.

6. Behandle forslag og saker
Ingen saker var meldt inn fra medlemmene. Styret hadde tresaker til ârsmptets behandling. Arsm0tet
godkjente samtlige tre saker iht. nedenforstâende:
a) Tjensvoll FK & NFF Kvalitetsklubb
Ârsm0tet gav styret mandat til âvidereutvikle organisasjon og konsept, roller, organisasjon mv. pâ en slik
mate som styret anser mest hensiktsmessig.
b) Ny lovfor klubben (vedtekter)
Reviderte vedtekter (basert pâ NIFs nye lovverk) ble godkjent.
c) Stemmerett for medlemmer med betalt medlemsskap - klubben foreslâr at for â imptekomme krav om
at personer med verv iorganisasjonsplanen formelt skal ha medlemsskap for â vaare stemmeberettiget,
oppnâs ved at klubben betaler n0dvendig mediemskontingent (minimumspris kr 100). Forsiaget innebœrer
at praksis med «gratismedlemmer» opphprer lenger ved at aile stemmeberettigede nâ skal vaere betalende
medlemmer. Ettersom dette innbaerer at stemmerett for foreldre med barn under 15 âr, som tidligere var
praksis foreslâs tatt bort, ba ârsmptet styret vurdere hensiktsmessige ordninger her.
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7. Fastsettelse av medlemskontîngent

Styrets forslag om uendret medlemskontîngent ble godkjent med f0lgende merknader:

1) Se forslag/diskusjon under pkt 6c
2) Àrsm0tet pâpekte skrivefeil vedr. sats 9 - 12 âr som skal vaere 10-12âr

8. Vedta idrettslagets budsjett

Ârsmptet vedtok fremlagte budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Ârsmptet vedtok styrets organisasjonsplan. Ingen innsigelser.

10. Valg:
Ârsm0tet fulgte valgkomitèens innstilling til styrets sammensetning - aile valg ved akklamasjon. Det ble ikke
fremmet benkeforslag. Styrets sammensetning etter ârsm0tet:

Ellen Heggheim, leder, 2016-2017. Valgtved akklamasjon
Gert von Hirsch, nestleder, 2016-2018 Valgt ved akklamasjon

Gitle Aarre, styremedlem (ikke pâ valg)
Janne Gunn Helle, styremedlem, 2016-2018 Valgt ved akklamasjon
Siri Frostestad, styremedlem 2016-2018 Valgt ved akklamasjon
Kjell Skaarstad, styremedlem, 2016-2018 Valgt ved akklamasjon (styret utvides med ett mediem)
Tore Ravndal, varamedlem, 2016-2018 Valgt ved akklamasjon

Nora Gjetrang, varamedlem, 2016-2018 Valgt ved akklamasjon

0vrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Àrsm0tet gav styret mandat til â sette organisasjonen. 0ystein Paulsen, GitleAarre og Gert von Hirsch valgt
som henholdsvis Sportslig leder, Barneleder og Ungdomsleder.

Valg av revisorer
Styret fremmet benkeforslag - Frode Kleppe og Rune Ingvar Haugesom revisorer. Valgt ved akklamasjon.

Valg av representanter til ting/m0ter til de organisasjonsledd idrettsiaget har representasjonsrett eller gi styret
fullmakt til â oppnevne representantene.
Ârsmptet gavstyret fullmakt til â arbeide som presentert, og til â oppnevne de komiteer og representanter
som styret anser hensiktsmessig.

Valgav valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Valgt ved akklamasjon: Nils Hoem Hegre (leder) Lars Aamodt og Eirik Aase (mediem) og Trude Longva (vara).

Nils Hoem Hegre


