PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB
Siggerud skole tirsdag 14.mars 2017 kl.17:30 – 19:00.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Tilstede 6 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innstilling: Forslag til forretningsordning:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3).
Den valgte sekretær skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre
minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker
som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte
taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan
ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen tillegg ble gjort til saklisten.
Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.
Ingen hadde ordet i saken.

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen

.

Vedtak:
Som dirigent/ordstyrer ble Ole Morten Størseth enstemmig valgt.
Som sekretær ble Roar Johnsen enstemmig valgt.
Til å skrive under protokollen ble Tibor Ehret og Trond Bakk enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Innstilling: Årsberetningen for 2016 godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Årsberetningen for 2016 vedtas.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
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Innstilling: Regnskapet for 2016 godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Tron Jansson forklarte regnskapet for årsmøte.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Regnskap for 2016 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak: Ingen saker var meldt inn til styre før årsmøte.
Innstilling:
Vedtak:
Forsetter med samme lov som fra 2015.
Sak:
Innstilling:
Vedtak:

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Innstilling: Styret foreslår å fortsette med samme satser som forrige år, med 300 kr.
for enkelt medlemmer og 500 kr. for familiemedlemskap (inntil 5 medlemmer, 100
nok pr stk utover dette).
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Medlemskontingenten fastsettes til 300 kr. for enkelt medlemmer og 500 kr. for
familiemedlemskap (for inntil 5 medlemmer, 100 nok pr stk. utover dette).

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: Budsjettet for 2017 godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Trond Bakk, Tron Jansson og Tibor Ehret.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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Årsmøtet gir styret fullmakt til å justere budsjettet for å tilpasse det aktivitetene
klubben gjennomfører. Årsmøtet godtar et budsjett i underskudd lik avskriving av
klatreveggen.

Sak 9. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Roar Johnsen (gjenvalg for 2 år)
Vedtak:
Enstemmig valgt.
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
Ole Morten Størseth (ikke på valg)
Vedtak:
Enstemmig valgt.
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Styremedlem: Tron Gunnar Jansson; kasserer (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Hanne Jacobsen (ikke på valg)
Styremedlem: Cecilie Yates (ikke på valg)
Styremedlem: Trond Bakk (ny, for 2 år)
Varamedlem: Bjørn Korsmo (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem: Håkon Engelshus (ny, for 1 år)

Vedtak:
Enstemmig valgt.

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Jeanett Kay og Alf Endre Magnussen innstilles til revisorer.
Vedtak:
Enstemmig valgt.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de
organisasjoner klubben er tilsluttet.
f) Styrets innstilling på valgkomité:
Valgkomité må utpekes av styre i god tid før neste årsmøte
Vedtak:
Enstemmig valgt.
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Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

_______________________________
Trond Bakk

______________________________
Tibor Ehret
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