
 

 

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2012 
15-12 2012 Oslo, Fossum aktivitetshus – Tante Ulrikkesvei 1b 

 
 
Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 
  

De stemmeberettigede er godkjent 
 

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 
  
 SFKs Innstilling: Det foreslås at årsmøtet godkjenner saksliste og innkalling. 
 

Forslag til foretningsordning: 
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). 

 
 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: Jon Henry Marthinsen 
 Sekretær: Jon Henry Marthinsen 
 Protokoll: Jon Arne Iversen/ Nicholas Blankevoort 
 
Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding 
  
 SFKs Innstilling:  
 Det foreslås at årsberetningen for 2012 godkjennes. 
  

Årsberetningen ble enstemmig Godkjent  
  

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap  
  
 Regnskapet for 2012 levers ut på årsmøte 
   

 SFKs Innstilling:  
 Det foreslås at regnskapet for 2021 godkjennes  

 
Regnskapet for 2012 ble enstemmig Godkjent 

 
 
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker  
  
 Ingen innkomne forslag. 

 
 



 

 

Tillegg fra årsmøte:  
1. Styret står fritt til å kunne betale medlemskontingent/lisens for nye 

medlemmer, med nye så menes nybegynnere, da nybegynner meldemsskap. 
2. Styret formulerer en sak til DsN`s årsmøte vedrørende engangslisenser som et 

rekrutteringsfremmende tiltak. Det skal formuleres som en engangslisens, samt 
om denne kan legges inn i påmeldingsavgiften til den enkelte turnering hvor 
sanksjonert av NAIF/DsN 

 
     

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent 2013 
SFKs Innstilling: 
Styret foreslår følgende medlemskategorier og priser: 
 
Senior - 500,- pr. kalenderår   
Junior – 250,- pr. kalenderår (U 20) 
Nybegynner – 100,- pr. kalenderår – Gjelder kun førsteårs spillere 
Støttemedlem 100,- pr. kalenderår 

 
 SFKs Innstilling: 
 Det foreslås at medlemskontingenten vedtas som foreslått av Styret 
  

Forslaget er enstemmig vedtatt 
 
Sak 8.  Budsjett 2013 
  

SFKs Innstilling: 
Styret gis myndighet til å handle innenfor klubbens økonomi. 
 
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 for i perioden. 

 
Forslaget er enstemmig vedtatt 

 
 
Sak 10. Valg 
 
 a) Valgkomiteens innstilling på leder: 
 
 Espen Møkkelgjerd  2 år 
 
 Enstemmig valgt 
  

 
 



 

 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: 
Ragne Elise Huseby 1 år 
 
Enstemmig vedtatt 

  
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: 

  
 
 Styremedlem Frank Gunnar Godager 1 år 

Styremedlem Ulrich Rau   1 år 
Styremedlem Linda Wulff   1 år 
 
Varamedlem Lars Christian Marthinsen 1 år 
Varamedlem Alv Roger Neskvern  1 år 
 
Enstemmig vedtatt 

 
 d)  Innstilling på revisorer: 
 
 Forslag om Sune O Wentzel som revisor: Enstemmig Vedtatt 
 Forslag om Nicholas Blankevoort som revisor: Enstemmig Vedtatt 
 
 
e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter: 
 

- Klubbens representant til ISU 
- Klubbens representant(er) til ulike særkrets/-regionsting 

 
f) Valg av valgkomitè: 
 Det velges 3 representanter fra klubbens medlemmer til å utgjøre valgkomiteèn. 

 Komiteèn velges for ett (1) år og må levere innstilling til styre for 2014, senest 01.11 
2013 til det sittende styre. 
Årsmøtet valgte inn Ellen Wilhelmsen og Frank Wulff til å utgjøre valgkomiteèn. 

 
SFKs innstilling: 
Det foreslås at styrets innstilling til styre vedtas 
Det foreslås at styret gis myndighet av årsmøte til å utnevne representanter til de ting 
og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 
 
Enstemmig vedtatt 

  
Møtet slutt. 
 
 
 
 
…………………       …………………………. 
 
Jon Arne Iversen       Nicholas Blankevoort 


