Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK
Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK.
Årsmøtet ble avholdt på Friggs klubbhus den 9/3-2022.
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 10 stemmeberettigede medlemmer til stede ved møtets åpning.

Sak 2

Velge dirigent(er)
Vedtak:
Geir Hustad ble enstemmig valgt til dirigent.

Sak 3

Velge protokollfører(e)
Vedtak:
Nils Henrik Solum ble enstemmig valgt til protokollfører.

Sak 4

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Vedtak:
Helge Neumann og Cecilie Moe ble enstemmig valgt til å signere protokollen.

Sak 5

Godkjenne innkallingen
Innkalling ble godkjent uten innsigelser.

Sak 6

Godkjenne sakslisten
Saklisten ble godkjent uten innsigelser.

Sak 7

Godkjenne Forretningsorden
Forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

Sak 8

Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger
Innstilling: Årsberetningen for 2021 godkjennes.
Dirigenten gikk igjennom årsmeldingen.
Vedtak:
Årsberetningen for 2021 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning og revisors beretning
Årsregnskap ble gjennomgått og daglig leder redegjorde for endringer i resultatregnskapet i
forhold til budsjett. Balansen ble redegjort for. Årsresultatet ble et overskudd på 2 802 187,Vedtak:
Regnskap og balanse for 2021, årsberetning, kontrollutvalgets- og revisjonsberetning
godkjent av årsmøte. Enstemmig vedtatt.
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Sak 10 Behandling av forslag og saker
Innstilling: Vedtektsendring «Lov for Frigg Oslo Fotballklubb» pkt «16 Årsmøtets oppgaver»
bokstav a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
endres til
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Vedtak: pkt «16 Årsmøtets oppgaver» bokstav a) lyder nå «Styre med leder, nestleder, 5
styremedlemmer og 2 varamedlemmer». Enstemmig vedtatt.
Sak 11 Fastsette medlemskontingent
Innstilling: ingen endringer, kontingent opprettholdes på 400,- for 2023 og styret har
fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Vedtak:
Ingen endringer, kontingent opprettholdes på 400,- for 2023 og styret har fullmakt til å
fastsette treningsavgifter. Enstemmig vedtatt.
Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: Budsjett for 2022 godkjennes
Budsjettet ble gått gjennom.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Ingen endringsforslag til behandling.
Sak 14 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
Vedtak:
Geir Hustad ble enstemmig valgt til leder. Cecilie Moe ble enstemmig valgt til nestleder.
Valg av nytt styre
Valgkomitéens innstilling på̊ styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Som styremedlemmer: Alex Krogh, Helge Helguson Neumann, Benedicte Heitman
Akerø, Simen Plejdrup-Rønningen og Tor Audun Sørensen
Som varamedlem 1 Glenn Flandorfer, som varamedlem 2 Helge Sæther
Vedtak:
Alex Krogh, Helge Helguson Neumann, Benedicte Heitman Akerø, Simen PlejdrupRønningen og Tor Audun Sørensen ble enstemmig valgt som styremedlemmer.
Glenn Flandorfer og Helge Sæther ble enstemmig valgt til varamedlemmer.
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b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
Valgkomitéens innstilling på̊ kontrollutvalg: Helge Asbjørn Sanne og Per Pettersen.
Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.
Johnny Johnsen ble foreslått som varamedlem av årsmøtet.
Vedtak:
Helge Asbjørn Sanne og Per Pettersen ble enstemmig valgt som medlemmer, Johnny
Johnsen ble valgt som varamedlem. Enstemmig vedtatt.
c) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Styret foreslo at styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Enstemmig vedtatt.
d) Styrets innstilling på valgkomité:
Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding
som medlemmer i valgkomiteen samt at styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen
med varamedlem.
Vedtak:
Per Wilhelm Johnsen ble enstemmig valgt til leder og Lasse Lønnebotn og Claudia
Gjerding ble enstemmig valgt som medlemmer.
Styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med varamedlem. Enstemmig vedtatt.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg.
Enstemmig vedtatt: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg.

Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Vedtak:
Nitschke AS ble enstemmig valgt.

Oslo, 9/3-2022
Nils Henrik Solum
Protokollfører (signert elektronisk)

(signert elektronisk)
Cecilie Moe

(signert elektronisk)
Helge H. Neuman
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This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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