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Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

De stemmeberettigede er godkjent

Sak 2. Godkjenning av inn kaUing, sakliste og forretningsorden

SFKs Innstilling: Det foreslås at årsmøtet godkjenner saksliste og innkalling.
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Forslag til foretningsordning:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte

sekretærene 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
taIetiden og sette strek for taIelisten 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.

InnkaUingen 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
Følgende ble valgt av årsmøtet:
Ordstyrer: Olav Bakke
Sekretær: Jon Henry Marthinsen
Protokoll: Sune Odd Wentzel/ Nicholas Blankevoort

Sak 4. BehandJe idretts lagets årsmelding

SFKs Innstilling:
Detforeslås al årsberetningen for 2011 godkjennes.
Årsberetningen ble enstemmig Godkjent

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap

Regnskapet for 2011 levers ut på årsmøte
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SFKs Innstilling:
Detfores/ås al regnskapet for 2011 godkjennes

Regnskapet for 2011 ble enstemmig Godkjent
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Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Ingen innkomne forslag.

På årsmøtet:
=Forslag om fastsettelse av navn på banen:
Stovner Diskgolfpark - Forslagsstiller: Olav bakke

*Forslag om fastsettelse av navn på banen:
"Stovner Frisbeepark" - Forslagsstiller: Nicholas Blankevoort, ..

Årsmøtet har bestemt at banen skal hete:
"Stovner Diskgolfpark"

*Forslag om bytte av klubbnavn fra
Stovner Frisbee Klubb til
Stovner Frisbeeklubb

Forslagsstiller: Olav Bakke
•

For bytte: 7 stk
I mot bytte: 6 stk
Årsmøtet har bestemt at en eventuell endring av klubbens navn
skal avgjøres på ekstraordinært årsmøte, innkalt av det nye styret

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2012
Klubbmøte i Skien foreslår at medlemskontingenten fastsettes til
Senior - 500,- pr. kalenderår
Junior - 250 - pr. kalenderår (U 20)
Støttemedlem 100,- pr. kalenderår

SFKs Innstilling:
Det foreslås at medlemskontingenten vedtas som foreslått av klubbmetet i Skien

Forslaget er enstemmig vedtatt

Sak 8. Budsjett 2012

SFKs Innstilling:
Styret gis myndighet til å lage forslag til budsjett for 2012 som fremlegges årsmøte på
ekstraordinært årsmøte, innkalt av styret, innen 29.02 2012

Forslaget er enstemmig vedtatt



Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

SFKs Innstilling:
Styret gis myndighet av årsmøte til å oppnevne de utvalg og råd som styret mener det
er behov/or i perioden.

Forslaget er enstemmig vedtatt

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Espen Møkkelgjerd

Enstemmig valgt

b) Valgkomiteens innstilling på ne tleder:

Ragne Elise Huseby

Enstemmig vedtatt

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Styremedlem Frank Gunnar Godager
Styremedlem Ulrich Rau
Styremedlem Linda Wulff

Varamedlem Lars Christian Marthinsen
Varamedlem Alv Roger Neskvem

Enstemmig vedtatt

d) Innstilling på revisorer:

Forslag om Jon Henry Marthinsen som revisor: Enstemmig Vedtatt
Forslag om Nicholas Blankevoort som revisor: Enstemmig Vedtatt
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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 valgkomiteens innstilling til styre vedtas
DeLforeslås at styret gis myndighet av årsmøte til å utnevne representanter til de ting
og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Enstemmig vedtatt

Møtet slurt.

Sune Odd Wentzel Nicholas Blankenvoort.
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