Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK
Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK.
Årsmøtet ble avholdt i Friggs klubbhus den 22/3-2017.
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 13 stemmeberettigede medlemmer til stede ved møtets åpning. Etter at møtet var
satt kom ytterligere tre stemmeberettigede.

Sak 2

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

Sak 3

Valg av dirigent(er), ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
Valg av dirigenter: Tor Audun Sørensen ble valgt uten innsigelser.
Valg av referent: Nils Henrik Solum ble valgt 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 2016 godkjennes.
Dirigenten gikk igjennom årsmeldingen side for side.
Tor Audun Sørensens innsats som den moderne bandyens far ble hedret, i anledning
gruppens 20-årsjubiluem.
Vedtak:
Årsberetningen for 2016 enstemmig vedtatt

Sak 5

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Dirigenten ga ordet til daglig leder. Årsregnskap ble gjennomgått og daglig leder redegjorde
for endringer i resultatregnskapet i forhold til budsjett. Balansen ble redegjort for.
Årsresultatet ble på underskudd på 96 976,Vedtak:
Regnskap med balanse for 2016 er godkjent. Enstemmig vedtatt.
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Sak 6

Behandling av forslag og saker
Sak 2017001. Endre antall styremedlemmer
Følgende ble lagt frem: Punkt 11 b) i Friggs lov endres til
11. Foreta følgende valg:
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag om å endre antallet styremedlemmer til 7 ble vedtatt.

Sak 7

Fastsette medlemskontingent
Innstilling: Ingen endring for 2017
a) Medlemskontingent ble ikke endret og står på 300,b) Følgende ble lagt frem
Forslag fra medlem Gaute Andresen om innføring av maksimalgrense for treningsavgift
for barnefotball.
Innstilling fra styret: Forslaget støttes ikke.
Det ble en lengre diskusjon og debatt med flere involverte i salen om hvorvidt forslaget
burde vedtas eller ikke. Styret foreslo at styret tok forslagsstilleres innspill som en
prioritert arbeidsoppgave for 2017.
Vedtak: Årsmøtet ber styret om å prioritere arbeidet for å sikre alle deltagelse i
klubbens aktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon. Enstemmig vedtatt.

Sak 8

Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: Budsjett for 2017 godkjennes
Dirigenten ga ordet til daglig leder. Budsjettet ble gått gjennom.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 9

Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Ingen innkomne forslag. Idrettslagets gjeldende organisasjonsplan videreføres.

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
Vedtak:
Geir Hustad ble enstemmig valgt til leder. 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:
Styremedlem Jan Tore Hageskal
Styremedlem Claudia Gjerding
Styremedlem Birgit Abrahamsen
Styremedlem Halvor Hanneborg
Styremedlem Olav Braaten
Styremedlem Tor Audun Sørensen
Styremedlem Simen Plejdrup-Rønningen
Varamedlem 1 Anne Marie Groth
Varamedlem 2 Pål Evensen
Vedtak:
Jan Tore Hageskal, Claudia Gjerding, Birgit Abrahamsen, Halvor Hanneborg, Olav
Braaten, Tor Audun Sørensen og Simen Plejdrup-Rønningen ble enstemmig valgt som
styremedlemmer.
Anne Marie Groth og Pål Evensen ble enstemmig valgt til varamedlemmer.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
Disiplinærutvalg.
Vedtak:
Styret gis fullmakt til å utnevne et nytt interimdisiplinærutvalg som virker til neste
ordinære årsmøte samt utarbeide et nytt mandat. Vedtatt enstemmig.
d) Valg av kontrollkomité
Styret innstilte Kjell A Moe og Helge A Sanne som medlemmer av klubbens
kontrollkomite.
Vedtak:
Kjell A Moe og Helge A Sanne ble enstemmig valgt.
e) 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:
Enstemmig vedtatt: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
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f) Styrets innstilling på valgkomité:
To medlemmer av sittende valgkomité trår tilbake. Lasse Lønnebotn (leder), Kristin
Logadottir (ny) og Øyvind Lehre Hagen (gjenvalg) ble innstilt som medlemmer, Tor
Andresen (gjenvalg) som varamedlem.
Vedtak:
Lasse Lønnebotn ble enstemmig valgt til leder og Kristin Logadottir og Øyvind Lehre
Hagen ble enstemmig valgt som medlemmer. Tor Andresen ble enstemmig gjenvalgt
som varamedlem.

Oslo, 23.03.17
Nils Henrik Solum
Referent

Cecilie Moe

Claudia Gjerding
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