Protokoll Frigg Oslo Fotballklubb Ekstraordinært Årsmøte, 07.01.2015
Sted: Menighetsfakultetet
Tid: 19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede:
Fremmøtte som var stemmeberettigede ble registrert ved inngangen, og fikk utlevert
stemmesedler. Det ble registrert 151 stemmeberettigede.
2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent (dvs. det var ingen forretningsorden, da
eneste sak på agenda var valg av nytt styre).
3. Valg av dirigenter: Roar Råken og Tor Audun Sørensen ble valgt uten innsigelser.
Valg av referenter: Per W. Johnsen og Rune Glomstein ble valgt uten innsigelser.
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Kjell A. Moe og Inger Kolberg ble valgt
uten innsigelser.
4. Valg av nytt styre som skal sitte frem til Frigg Oslo Fotballklubbs Ordinære Årsmøte (stipulert
feb/mars 2015):
a. Valg av Leder.
Valgkomiteen hadde innstilt Erling Fossen. Det ble fremmet forslag om Geir Hustad
som motkandidat.
Geir Hustad ble valgt med 108 stemmer mot Erling Fossens 35 stemmer. Det var 2
blanke stemmer.
b. Valg av Nestleder.
Valgkomiteen hadde innstilt Axel Aubert. Det ble fremmet forslag om Sverre Paulsen
som motkandidat.
Axel Aubert trakk sitt kandidatur, og dermed ble Sverre Paulsen valgt.
c. Valg av 9 styremedlemmer.
Valgkomiteen hadde innstilt følgende 9 personer:
Tor Audun Sørensen, Per Pettersen, Lena Klingenberg, Olav Braaten, Beate Mordt,
Øivind Næss, Kjetil Tidemandsen, Roar Råken og Per Ivar Bakke.
Det ble fremmet forslag om følgende motkandidater:
Simen Plejdrup, Stine Aleksandersen, Vibecke Jarud, Kenneth Tønne, Toni Bøe, Lasse
Lønnebotn og Lars Kogstad.
Fra salen ble det så foreslått at man kunne stemme på én av to lister, ved at man lot
Valgkomiteens forslag utgjøre «Liste A». Listen med motkandidater ble supplert med
2 navn, Per Pettersen og Tor Audun Sørensen, for at denne også skulle utgjøre 9
personer. Disse utgjorde «Liste B».
Det var dissens om å stemme på «lister» versus at man skulle stemme på
enkeltmedlemmer, og det ble foretatt avstemning ved håndsopprekking.
Det var klart flertall for å stemme på «Lister».
«Liste B» ble valgt med 96 mot «Liste A» sine 42 stemmer. Her var det 4 blanke
stemmer.

d. Valg av 2 varamedlemmer.
Valgkomiteen hadde innstilt Jon Berntsen som første varamedlem, og Geir Hustad
som andre varamedlem. I og med at Geir Hustad allerede var valgt som ny leder, var
han uaktuell som varamedlem. Det ble fremmet forslag om Pål Evensen som andre
varamedlem.
Det var ikke flere kandidater og Jon Berntsen ble dermed valgt som første
varamedlem og Pål Evensen som andre varamedlem, ved akklamasjon.

Oslo, 08.01.2015
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