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Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

 

* Det var 14 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 ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

 

 SFKs Innstilling:   

Ordstyrer, sekretær samt 2 repr. til å underskrive protokollen velges av årsmøtet 

* Årsmøtet valgte følgende: Ordstyrer – Nicholas Blankevoort – Protokollrepr. 

Frank Godager & Lars Chr. Marthinsen – Sekretær – Jon Henry Marthinsen 

 

Sak 4. Behandle Stovner Frisbeeklubbs årsberetning 

  

 SFKs Innstilling:  
 Det foreslås at årsberetningen for 2014 godkjennes. 

  

Vedtak: Årsberetningen for 2013 godkjennes med følgende endringer/tilføyinger: 

 Stovner Frisbeeklubb representerte Norge  gjennom landslaget i diskgolf 

under EM i Sveits med flere deltakere. 

 I årets Klubbmesterskapet ble det også konkurrert i Presisjon 

 Klubbmestere ved trekning ble: Open - Ragne E Huseby / Dame Linda Wulff 

 Årstallkolonene  er som følger:  

1 – Balanse 31.12 2014 ----- 2 – Balanse 31.12 2013 

 Årsberetningen godkjennes med forbehold om at regnskapet godkjennes i  

sak 5 

 

 

 

Sak 5. Behandle Stovner Frisbeeklubbs regnskap  

 

 Økonomi (resultatregnskap med balanse) 

Stovner Frisbeeklubb har i 2014 økt totalkapitalen, men vi har bruk mer enn vi har fått inn på 

driftskontoen. Dette skyldes flere faktorer, blant annet en uforutsett utgift på drift av eksternt 

klippeutstyr og mindre tilgang på kapital inn i form av dugnader.  

 



 

 

  

 

SFKs Innstilling:  
 Det foreslås at regnskapet for 2014 godkjennes 

 

*    Vedtak: Regnskapet godkjennes! 

*   Tillegg: Årsmøtet ønsker at neste års regnskap viser omsetningen pr. konto slik at    

aktiviteten også vises gjennom regnskapet.  
 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker  

 Det har ikke kommet inn noen forslag 

Årsmøtet åpnet for å ta i mot muntlige forslag fra årsmøtet. 

 

Følgende forslag ble behandlet med vedtak under hver sak: 

1. Forslagsstiller – Thomas Finborud 

a. Det er tidligere snakket om å lage en integrert 6-hulls diskgolfbane på 

Stovner Diskgolfpark, på området mellom dagens hull 14 og hull 18. 

Forslag: Stovner Frisbeeklubb prioriterer å lage en 6-hulls 

diskgolfbane med diskgolfpark-systemet som basis. Denne skal 

prioriteres, uavhengig av arbeidet med Forsheimer- og Jesperud 

Diskgolfpark og kostnaden skal tas innenfor klubbens økonomi, 

eventuelt med eksterne midler hvis dette kommer inn. 

 Vedtak: Årsmøtet anser en rekruttbane på Stovner Diskgolfpark som essensiell 

for Stovner Frisbeeklubbs eksistens i det lange løp og pålegger styret å jobbe 

frem en fremdriftsplan og pålegger klubbens medlemmer og anlegge banen som 

forslaget sier. 

 

2.  Forslagsstiller – Nicholas Blankevoort 

a. De senere år har Stovner Frisbeeklubb stilt i NM i Ultimate sammen 

med LULU. LULU har vært initiativtakere til dette og blandet-laget har 

stilt under deres navn. 

Forslag: Stovner Frisbeeklubb ønsker å stille lag til NM i Ultimate og 

skal være initiativtakerne til dette. Det skal stilles under navnet Stovner 

Frisbeeklubb og LULU-spillere skal bes om å være med. 

 

 Vedtak: Stovner Frisbeeklubb er initiativtakere til å stille lag og Jon tar denne 

jobben. 

 

 

 

      

KONTONAVN BALANSE 31.12 2014 BALANSE 31.12 2014 DIFFERANSE 

DRIFTSKONTO 85396,31 95176,98 9780,67 

MEDLEMSKONTO 36145,07 23034,97 13110,10 

BANEBYGGING 178052,98 36,47 178016,51 

TURNERINGSKONTO 19084,40 19065,33 19,07 

    
TOTALT ALLE 

KONTOER 318678,76 137313,75 181365,01 



 

 

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2015 

 Senior - 500,-  

 Junior – 100,- inkludert NAIFs spillerlisens 

 Nybegynner – 100,- (Førsteårsspiller) 

 Støttemedlem 100,- 

  

 SFKs Innstilling: 

 Det foreslås at medlemskontingenten vedtas som foreslått av Styret 

 

 Vedtak:  

o Senior – 500,- 

o Junior – 100,- Lisensen inkluderes kun ved behov 

o Nybegynner 100,- (Nybegynner i maksimum 3 år – etter dette går man over 

til junior eller seniormedlemsskap, hvis ikke til støttemedlemskap) 

o Støttemedlem – 100,- 
  

 

Sak 8.  Budsjett 2015 

  

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. 

 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 10. Valg 

 

 Valgkomiteen 2014 har bestått av: 

o Leder Frank Wulff 

o Medlem Ragne E Huseby 

o Medlem Jon Arne Iversen 

 

Valgkomiteen begynte sitt arbeidet med sammensetting av styret i tid før frist for 

innlevering av innstilling til styret. Etter å ha spurt det sittende styret om de 

ønsket å stille til nyvalg så ønsket alle det unntatt Linda Wulff. Valget falt da på 

Ragne E Huseby og valgkomiteen leverte følgende innstilling til styret 10.12 2014: 

  

  

a) Leder: 

 

 Espen Møkkelgjerd – 2 – år (På valg 2015) 



 

 

  

b) Nestleder: 

 

Ellen Kathrine Feen Wilhelmsen – 2 år (på valg 2016) 

  

 

c) Styremedlemmer og Varamedlemmer: 

  

 

 Styremedlem Frank Gunnar Godager –  1 år (på valg 2015) 

Styremedlem Ulrich Rau –    1 år (på valg 2015) 

Styremedlem Ragne Huseby  –   1 år (på valg 2015) 

 

Varamedlem Lars Christian Marthinsen –  1 år (på valg 2015) 

Varamedlem Alv Roger Neskvern –   1 år (på valg 2015)  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

d) Valg av revisorer: 

  

Vedtak: Nicholas Blankevoort og Thomas Finborud enstemmig valgt som revisorer. 

 

   

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 styret. 

 

Vedtak: Frank Wulff, Caroline Guldahl og Jon Arne Iversen valgt som valgkomite 

2015 

 

 

 

SFKs innstilling: 

Det foreslås at valgkomiteens innstilling til styre vedtas, at styrets innstilling  i punkt 

e) vedtas, at årsmøtets forslag om punkt d) og f) vedtas  

   



 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Styret 2015 


