Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK
Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK.
Årsmøtet ble avholdt i Friggs klubbhus den 14/3-2019.
Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som
styret anså for stemmeberettigede.
Vedtak:
Det var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede ved møtets åpning.

Sak 2

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent uten innsigelser.
Forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

Sak 3

Valg av dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
Valg av dirigenter: Helge Neumann ble valgt med 34 stemmer for og 6 mot.
Valg av referent: Endre Theimann uten innsigelser.
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Cecilie Moe og Claudia Gjerding ble valgt
uten innsigelser.

Sak 4

Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger
Innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes.
Dirigenten gikk igjennom årsmeldingen.
Vedtak:
Årsberetningen for 2019 ble enstemmig vedtatt med et par faktuelle oppdateringer.

Sak 5

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Dirigenten ga ordet til Daglig leder. Årsregnskap ble gjennomgått og man redegjorde for
endringer i resultatregnskapet i forhold til budsjett. Balansen ble redegjort for.
Årsresultatet ble et overskudd på 33 631,Vedtak:
Regnskap med balanse for 2019 er godkjent. Enstemmig vedtatt.
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Sak 6

Behandling av forslag og saker
6.1 Knut Krogh-Tonning utnevnes til æresmedlem
Forslag til vedtak: «Knut Krogh-Tonning utnevnes som æresmedlem av Frigg Oslo FK»
Innstilling fra styret: Forslaget støttes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
6.2 Skolelag i barnefotball
Endelig forslag til vedtak: «Årsmøtet ber styret utarbeide og iverksette treningsmodeller som
innebærer økt brukt av frivillige, f.eks. ved å gjeninnføre trening i regi av foreldre for de
yngste årgangene. Treningsavgiftene.»
Innstilling fra styret: Forslaget støttes ikke.
Vedtak: Ikke vedtatt med 30 stemmer mot og 6 for.
6.3 Avsetting til fond
Forslag til vedtak: «Frigg Oslo FK oppretter et anleggsfond og et administrasjonsfond. Det
settes årlig av hhv 5% av inntektene i anleggsfondet og 2% av inntektene i
administrasjonsfondet.».
Innstilling fra styret: Forslaget støttes ikke.
Vedtak: Ikke vedtatt med 29 stemmer mot og 7 for.

Sak 7

Fastsette medlemskontingent 2020
7.1 Styrets innstilling: settes til 400,Medlemskontingent for 2020 ble endret og er på 400,-.
Vedtak: Vedtatt med 27 stemmer mot 4.
7.2 – Ny kontingentmodell for barn under 15 år
Alternativt forslag 2: settes til 300,-. Innføres familiekontingent.
Forslag til vedtak: «Familier med aktive barn under 15 år tilbys frivillige familiemedlemskap
(inntil 2 personer, ett barn + en forelder – begge meldes inn som personlige medlemmer).
Kontingenten settes tilsvarende ordinær kontingent. Ytterligere medlemmer fra samme
familie betaler kr 100,- pr pers og meldes inn som personlige medlemmer
Vedtak: Ikke vedtatt med 25 stemmer mot 6
Alternativ forslag fra oppprinnelig forslagsstiller:
Det etableres støttemedlemskap for ikke aktive medlemmer. Støttemedlemmer melder seg
inn som personlige medlemmer og kontingenten settes til 100,-. Foreldre og andre med
interesse i klubben oppfordres til å bli medlemmer ved tydelig annonsering på klubbens
hjemmeside.
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Forslag til vedtak: Det etableres støttemedlemskap for ikke aktive medlemmer.
Støttemedlemmer må meldes inn som personlige medlemmer og kontingenten settes til kr.
100,-.
Vedtak: Ikke vedtatt med 25 stemmer mot 8

Sak 8

Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: Budsjett for 2019 godkjennes
Dirigenten ga ordet til Daglig leder. Budsjettet ble gått gjennom.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Innstilling: Styrets forslag til ny organisasjonsplan.
Vedtak:
Organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Vedtak:
Nitschke AS ble enstemmig valgt.
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Sak 11 Valg
Valgkomitéens leder redegjorde for komitéens arbeid og begrunnelse for innstilling.
a) Valgkomitéens innstilling på leder og nestleder:
Geir Hustad var innstilt som leder, Cecilie Moe som nestleder.
Fra salen ble Eivind Rudberg Larsen nominert som motkandidat som leder.
Vedtak:
Geir Hustad ble valgt til Styreleder med 30 mot 7 stemmer.
Cecilie Moe ble enstemmig valgt til nestleder.
b) Valg av nytt styre
Valgkomitéens innstilling på̊ styremedlemmer og varamedlemmer til styret,
Valgkomitéen hadde innstilt følgende kandidater som styremedlemmer:
Alex Krohg, Helge Sæther, Lars Petter Moss, Tor Audun Sørensen, Simen PlejdrupRønningen, Claudia Gjerding, og Eivind Bratseth.
Fra salen ble Roar Råken, Rune Glomstein og Eivin Rudberg Larsen nominert som
styremedlemmer.
Valgkomitéen hadde innstilt følgende kandidater som varamedlemmer:
Mari Steimoeggen og Pål Evensen
Vedtak:
Styremedlem Alex Krohg ble valgt med 30
Styremedlem Helge Sæther ble valgt med 30
Styremedlem Lars Petter Moss ble valgt med 27
Styremedlem Tor Audun Sørensen ble valgt med 29
Styremedlem Simen Plejdrup-Rønningen ble valgt med 26
Styremedlem Claudia Gjerding ble valgt med 30
Styremedlem Eivind Bratseth 30
Mari Steimoeggen og Pål Evensen ble enstemmig valgt som varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
Ingen øvrige valg
d) Valg av kontrollkomité
Styret innstilte Helge A. Sanne og Per Pettersen som medlemmer av klubbens
kontrollkomite.
Vedtak:
Helge A. Sanne og Per Pettersen ble enstemmig valgt.
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