Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013
18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
*Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt
stemmerett selv om vedkommende ikke deltok på møtet fra årsmøtets start.
* Det var 16 stemmeberettigede til stede
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
SFKs Innstilling: Det foreslås at årsmøtet godkjenner saksliste og innkalling.
Forslag til foretningsordning:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte
sekretærene skriver protokoll.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Sak 3. Valg av dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
SFKs Innstilling:
Dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen velges
av årsmøtet
Vedtak: Nicholas Blankevoort valgt til ordstyrer, Espen Møkkelgjerd valgt som
sekretær, Jon Arne Iversen og
Sak 4. Behandle Stovner Frisbeeklubbs årsberetning
SFKs Innstilling:
Det foreslås at årsberetningen for 2013 godkjennes.
Vedtak: Årsberetningen for 2013 godkjennes med følgende endringer/tilføyninger:
 Sune og Aksel tok en 3dje plass i WFDF VM i grenen DDC
 Ellen og Ragne ble Norgesmestere i Pargolf
 Ragne satte norsk rekord i lengde under KM 2013 med 97 meter!
 DDC-resultatene fra årets klubbmesterskap legges til
 Endringene som kommer i regnskapet under Sak 5 gjøres også i
årsberetningen.

Sak 5. Behandle Stovner Frisbeeklubbs regnskap
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SFKs Innstilling:
Det foreslås at regnskapet for 2013 godkjennes
* Regnskapet godkjennes med følgende endringer:
 Art - kode 104 omgjøres fra ”Drift – SFK” til ”Andre utgifter”
 Omsetningen strykes fra regnskapet da denne ikke er vesentlig og upresis.
 Alle store turneringer skal vises i årsregnskapet som egen post
(Endringene er gjort i denne protokollen)

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
1. Forslagsstiller: Styret i Stovner Frisbeeklubb.
Stovner Frisbeeklubb har i 2015 30-års jubileum og styret foreslår:
 Det nedsettes en jubileumskomite som jobber målrettet mot en storslått
jubileumsfest i 2015.
 Det øremerkes kroner 50.000 i totalbudsjett til jubileumsfesten
* Vedtak:
 Følgende ble valgt inn i komiteen; Espen Møkkelgjerd, Sune Wentzel, Linda
Wulff og Nicholas Blankevoort
 Det øremerkes 30.000 kroner i utgifter til jubileet.
2. Forslagsstiller: Styret i Stovner Frisbeeklubb.
 Det er blitt pålagt av Norges Idrettsforbund (NIF) og implementere Deres
lover i alle idrettslags vedtekter. Disse er nå skrevet inn i Stovner
Frisbeeklubbs vedtekter og må stemmes inn av årsmøtet.
Vedtektene deles ut på årsmøtet
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2014
Senior - 500,- inkludert NAIFs spillerlisens
Junior – 300,- (U 20) inkludert NAIFs spillerlisens
Nybegynner) – 100,- (Førsteårsspiller)
Støttemedlem 100,SFKs Innstilling:
Det foreslås at medlemskontingenten vedtas som foreslått av Styret
 Vedtak: Forslaget falt med følgende begrunnelse: Årsmøtet mente at dette
ville være merarbeid for styret og syntes at dagens ordning med utsendelse av
lisens og egenbetaling av denne er riktig. Det ble utformet 3 motforslag til
fastsettelse av medlemskontingent 2014 av Jon Henry Marthinsen etter
diskusjoner i årsmøtet. Det ble foretatt avstemning på følgende:
Forslag til fastsettelse av medlemskontingent 2014
a. Seniormedlemsskap – 300,- pr. kalender år, utøver betaler selv lisens.
b. Seniormedlemsskap – 500,- pr. kalenderår, utøver betaler selv lisens
c. Juniormedlemsskap – 100,- pr. kalenderår, SFK betaler lisens
Tellekorpset ( Lars Chr. Marthinsen & Roger Neskvern) talte stemmer under
stemmegivningen.
Forslag a – 0 stemmer
Forslag b – Enstemmig
Forslag c – Enstemmig
Vedtak: Satsene for medlemskontingent 2014 er som følger;
Senior - 500,Junior – 100,- inkludert NAIFs spillerlisens
Nybegynner – 100,- (Førsteårsspiller)
Støttemedlem 100,Sak 8. Budsjett 2014
SFKs Innstilling:
Styret gis myndighet til å handle innenfor klubbens økonomi
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
SFKs Innstilling:
Styret gis myndighet av årsmøte til å utnevne representanter til de utvalg og råd som
styret mener det er behov for i perioden.
*Jon Arne Iversen ønsket et eksempel på hva dette kunne være, og fikk det forklart
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 10. Valg
Etter at valgkomiteen leverte sin innstilling og sakslisten ble sendt ut, trakk nestleder
Ragne Elise Huseby seg fra sitt verv av private årsaker. At dette ikke ble kommunisert
styret fra valgkomiteen skyldes en missforståelse. Ellen Wilhelmsen stilte til valg på
den ledige nestlederposten.
a) Leder:
Espen Møkkelgjerd – 2 – år (ikke på valg)
b) Nestleder:
Ellen Kathrine Fehn Wilhelmsen – 1 år (på valg)
c) Styremedlemmer og Varamedlemmer:
Styremedlem Frank Gunnar Godager – 1 år (på valg)
Styremedlem Ulrich Rau – 1 år (på valg)
Styremedlem Linda Wulff – 1 år (på valg)
Varamedlem Lars Christian Marthinsen – 1 år (på valg)
Varamedlem Alv Roger Neskvern – 1 år (på valg
Vedtak: Styret ble valgt enstemmig
d) Valg av revisorer:
Nicholas Blankevoort og Jon Henry Marthinsen ble foreslått som revisorer
Vedtak: Enstemmig vedtatt
e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
- Klubbens representant til ISU
- Klubbens representant(er) til ulike særkrets/-regionsting
SFKs innstilling:
Det foreslås at styret gis myndighet av årsmøte til å utnevne representanter til å
representere i de organisasjoner og møteforaer klubben er tilsluttet og styret ser på
som nødvendig
Vedtak: Enstemmig vedtatt
f) Valg av valgkomite:
Det velges 3 representanter fra klubbens medlemmer til å utgjøre valgkomiteen.
Komiteen velges for et år og må levere innstilling for neste års valg senest 31.12 hvert
år til det sittende styre.
Forslag fra årsmøtet til representanter til valgkomiteen: Jon Arne Iversen, Frank
Wulff og Ragne E Huseby
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Jon Henry Marthinsen takket siste års nestleder Ragne Elise Huseby for innsatsen og
engasjementet som medlem og tillitsvalgt og alle fremmøtte for et vel gjennomført
årsmøte!

Styret 2013

