Frigg fotballklubb

Årsmøtereferat
Referent:
Ingvild Gulbrandsen
Tid og sted:
Torsdag 26/1-12 kl. 19.30 – 21.00

Møtested:
Frigghuset, Tørteberg

Møteleder:
Erling Fossen

Til stede: Styret, daglig leder, og 17
stemmeberettigede medlemmer.

Kopi til:

Fraværende: Per Pettersen fra styret.

Informasjonsunderlag/saksdokumenter:
Regnskap for 2011, budsjett for 2012, to innkomne saker for behandling på årsmøtet,
årsberetning for 2011.
Saker og konklusjoner:

Sak 1. Behandle klubbens årsmelding.
Helge Asbjørn Sannes gikk igjennom Årsberetningen for Frigg Oslo FK for 2011. Medlemmer
etterlyste årsrapport fra damelaget. Det er flere av lagene som ikke har levert inn årsmelding, og
da kommer de heller ikke med i årsberetningen. Bandytilbudet i Frigg er gratis for medlemmer
som spiller fotball. Det ble oppfordret til at flere benytter seg av dette vintertilbudet.
Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt enstemmig.
Sak 2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Daglig leder og styreleder redegjorde for regnskapet. Regnskapet var klart i januar, noe som er
en klar forbedring. Det gir styret mulighet til å styre økonomien uten de store overraskelser. Det
ble ytret fra medlemmene at dette var betryggende. En rekke av inntektene i breddefotballen er
forutsigbar, men det jobbes med å få mere sponsorinntekter. Driftsresultat ga et underskudd på
23 739,-, etter ekstraordinære kostnader går vi med et underskudd på 95 178,-.
Det ble stilt spørsmål fra medlemmer om kostnader til elite og bredde kontra det man fikk igjen.
Enkelte hadde ikke opplevd å få de treningsmulighetene de hadde behov for. Nok bane til alle er
et problem i en klubb som stadig vokser. Det ble oppfordret til at medlemmene måtte tenke
helhetlig og langsiktig, og bidra til å ha en levedyktig klubb som har et godt tilbud til ivrige
fotballspillere uavhengig av nivå og alder.
Vedtak: Årsmøtet tok regnskapet til etterretning.
Sak 3. Behandle innkomne forslag.
Forslag 1 fra et av Frigg-lagene. Det var kommet inn et forslag/spørsmål om hvilke
sanksjonsmuligheter det enkelte lag/klubben har overfor foreldre/spillere som ikke betaler inn til
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lagkassen. Dette problemet opplever noen lag, og det gjør seg spesielt gjeldende i overgangen fra
7 til 11- fotball.

Vedtak: Spørsmålet reiser en rekke juridiske spørsmål og bør sees på juridisk av styret/eksternt.
Forslag 2: Forslag fremsatt av styret; årsmøtet gir tilslutning til treningsavgift for 2012 ettersom
det representerer en omlegging i forhold til tidligere praksis, styret vedtar formelt årsavgiften,
men i år etter en solid diskusjon på årsmøtet. Det har vært mye misnøye med at den enkelte
spiller må selge lodd to ganger i året for at treneravgiften skal holdes på et lavt nivå. I tillegg
skaper det mye ekstraarbeid for klubben å få inn pengene. På bakgrunn av dette foreslås det en
økning av treneravgiften.
Er det barn som har problemer med å betale treneravgift kan man enten henvende seg til klubben
gjennom søknad til medlem@frigg.no eller søke om støtte fra NAV.
Forslag til treneravgift:
A-laget
Senior m/trening
Senior u/trening
Barn 7 år
Barn 8-12 år
Ungdom 13-14 år
Ungdom 15-19 år
Junior elite
Bandy

0
1 500
800
1 900
2 600
3 600
3 800
4 500
0

Vedtak: Forslaget ble støttet mot 3 stemmer.
Sak 4. Fastsette medlemskontingent.
Forslaget er at medlemskontingenten på 300 kroner beholdes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 5. Vedta klubbens budsjett.
Daglig leder og styreleder redegjorde for budsjettforslaget 2012. Aktivitetsnivået øker, og
klubben nærmer seg 1 000 medlemmer. Kostnader og inntekster økes med 400 000. Klubben har
brukt av egenkapitalen i 2011, og det er ikke mulig å bygge opp fond i 2012. En av de viktige
endringene er at det foreslås å betale mer til lønn av trenere og spillere, og mindre i
kjøregodtgjørelse.
Vedtak: Budsjett ble enstemmig vedtatt.
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Sak 6. Velge: Leder og nestleder, minimum 9 styremedlemmer og 2 vara, to revisorer,
representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, valgkomite bestående av
minst to personer, to desisorer.
Valgkomiteen la frem følgende forslag:
Styreleder: Erling Fossen
Nestleder: Øivind Næss
Styremedlemmer:
Helge Sæther
Axel Aubert
Rune Glomstein
Per Pettersen
Tor Audun Sørensen
Pål Schrøder
Knut Grundvig
Liv Jalland
Pål Evensen
Varamedlemmer:
Berit Hogstad
Bolek Gleichgewicht
Revisorer:
Per Wilhelm Johnsen

Desisorer:
Arnoldo Frigessi
Brynhildur Olafsdottir
Det gis fullmakt til styret å velge valgkomite.
(ved budsjett over 5 mill. må registrert revisor engasjeres)

Vedtak:
Årsmøtet har valgt de foreslåtte kandidater.
Til å representere Frigg i ting og møter ble følgende personer valgt:
Representanter til bandyting: Kjell Solheim og Grundvig
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Representant til kretsting og andre overordnede organer; Pål Schrøder og Erling Fossen
Representant til Idrettens samarbeidsutvalg Tor Audun Sørensen

Oslo, 02.04.2012

Arnoldo Frigessi
Desisor

Brynhildur Olafsdottir
Desisor

