
Protokoll årsmøte 2016 TJtNSVOLL FK

Dato, sted:
30 3 2017 kl 1730-1830. klubbhus Sørmarka

Referent:

Janne Gunn Helle

Antall fremmøtte:

25, inkludert styret oq daglig leder

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK

Innkalling til årsmøte og årsmøtedokumenter ble publisert på klubbens senest en uke før årsmøtet.

1. Godkjenning av stemmeberettigede
Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede iht. gjeldende modell.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som referent.
Knut Christensen og Edvin Roussenov ble valgt tii å undertegne protokoilen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldlnger
Hovedtrekkene i styrets årsberetning ble gjennomgått. Det ble vist til årsberetninger klubbens utvalg og
lage, disse ble ikke gjennomgått men årsmøtet ble oppfordret til å gå gjennom disse.

5. Behandle Idrettslagets regnskap i revidert stand
Daglig leder gikk kort gjennom idrettslagets regnskap i revidert stand, samt revisors beretning.
Revisor finner regnskap og regnskapsføring i samsvar med NIFs bestemmelser men anfører uoversiktlighet
som følge av at lagkontoer, herunder som del av inntekter og utgifter, ikke fremgår av klubbens regnskap.
Årsmøtet drøftet forholdet. De lagkontoer som klubben er kjent med går, så langt styret er kjent med, frem
av regnskapet. Det må Imidlertid tas forbehold om at det kan finnes lagmidler/-kontoer som styret ikke er
kjent med. Disse fremgår således ikke av klubbens regnskap og styret må uten ugrunnet opphold gjøre
tiltak for å sikre kontroll og ryddighet også i forhold til dette.

Regnskapet ble godkjent med de mangler som anført av revisor. Styret i Tjensvoll FK må som følge av dette
gjøre tiltak som sikrer kontroll og ryddighet.

6. Behandle forslag og saker

ingen saker var meldt inn i forkant av årsmøtet.

7. Fastsettelse av medlemskontingent

Styrets forslag om uendret medlemskontingent ble godkjent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

Årsmøtet vedtok budsjettet som fremlagt.
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9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan.

Årsmøtet vedtok styrets organisasjonsplan. Styret ba årsmøtet om fullmakt til å kunne endre/tilpasse
sportshåndboka og klubbhåndboka, hvilket årsmøtet etterkom.

10. Valg:

Valg iht.valgkomitéens Innstilling. Det ble ikke fremmet benkeforslag. Styrets sammensetning etter årsmøtet:

Ellen Heggheim, leder, 2017-2018 - valgt for ett år
Gert von Hirsch, nestleder (2016-2018) - Ikke på valg
Einar Øvrebø styremedlem (2017-2019 - valgt for 2 år
Janne Gunn Helte, styremedlem, 2016-2018 -- ikke på valg
Siri Frostestad, styremedlem 2016-2018-ikke på valg
Kjell Skaarstad, styremedlem, 2016-2018 - ikke på valg
Tore Ravndal, varamedlem, 2016-2018 - Ikke på valg
Nora Gjetrang, varamedlem, 2016-2018 - ikke på valg

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Årsmøtet gav styret mandat til å sette organisasjonen. Ronny Mæland, Geir Holst-Jæger og Gert von Hirsch
valgt som henholdsvis Sportslig leder, Barneleder og Ungdomsleder.

Valg av revisorer

Frode Kleppe og Rune Ingvar Hauge gjenvalgt, for ett år, som revisorer.

Valg av representanter til ting/møter til de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å arbeide som presentert, og til å oppnevne de komiteer og utpeke de
representanter som styret til enhver tid anser hensiktsmessig.

Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Nils Hoem Hegre (leder) Lars Aamodt og Eirik Aase (medlem) og Trude Longva (vara).

(fc(x/VO.
Knut Christensen Edvin Roussenov


