Protokoll fra årsmøte 2017 i Skedsmo Skiklubb
Protokoll fra årsmøte i SSK.
Årsmøtet ble avholdt Tæruddalen skole 29.mars 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 stemmeberettigete.
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 34.

Sak 2

Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3

Godkjenning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: [navn]
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

Sak 4

Godkjenning av forretningsorden
Utgår.

Sak 5

Valg av dirigent
Styret foreslo Rita Solvi som dirigent.
Følgende hadde ordet i saken: [navn]
Vedtak: Årsmøtet valgte Rita Solvi som dirigent.

Sak 6

Valg av referent
Styret foreslo Magne Osmundsen som referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Magne Osmundsen som referent.

Sak 7

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Jan Koritov og Sivert Rønningen til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet valgte [navn] og [navn] til å underskrive protokollen.

Sak 8

Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger]
Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Geir Laget.
8Hans Petter Helsør kommentar vedr sponsing av diesel.)
Sportslig Utvalg, de ulike gruppene, Rennkomiteen,
Fra salen: savner teknisk kompetanse i arrangering av renn (sårbare), Ringdalshytta (lav
omsetning), Løypekomiteen, anleggskomiteen.
Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Sak 9

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap ikke er godkjent av revisor og det vil bli framlagt i et
ekstraordinært årsmøte.
Vedtak: Årsmøtet godkjente opplegget.
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Sak 10 Behandling av forslag og saker
INGEN SAKER
Sak 11 Fastsette medlemskontingent
Styret fremla forslag til medlemskontingent som uendret for årsmøte.
Vedtak: Årsmøtet fastsatte at medlemskontingenten beholdes uendret.
Sak 12 Fastsette treningsavgift
Nye satser:
 Allidrett 4-5 åringer
 Allidrett 1-2 klasse
 Multisport 3-4 klasse
 Multisport 5-6 klasse
 Langrenn 7-8 klasse
 Langrenn 9-senior

Kr 900, uendret
Kr 1000 fra 900
Kr 1200 fra 1100
Kr 1700 fra 1400
Kr 2600 fra 2200
Kr 2800 fra 2200

Flere innlegg om det synes for dyrt, for stor økning, på den eldste gruppa. Utsi spør om
begrunnelsen for økningen og viser til at han ikke kan se at kostnadene øker så mye.
Men, det ble påpekt at budsjettet også øker slik at utøverne får den økte kontingenten
tilbake som økt aktivitet.
Forslag om kjøregodtgjørelse til renn; ligger ikke inne i den økonomiske rammen slik det er i
dag og ble avvist av leder.
Styret ble bedt om å se på en modell med differensiert treningsavgift for de to eldste
gruppene. De som ikke deltar fullt ut i gruppene bør det lages et annet opplegg for.
Vedtak: Årsmøtet fastsatte de nye treningsavgifter.

Se vedlegg sak 12

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.
Budsjettet som ble framlagt inneholder feil og dette revideres og framlegges på det
ekstraordinære årsmøte. Mange hadde ordet i saken og på grunn av flere feil måtte dette
punktet utgå fra behandling.
Følgende hadde ordet i saken: [navn].
Vedtak: Årsmøtet vedtok å få budsjettet framlagt i et ekstraordinært årsmøte.
Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Geir Laget framla planen
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan.
Sak 15 Valg
15.1 Valg av styreleder:
Valgkomiteen foreslo Geir Laget som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Hans Petter Helsør.
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Geir Laget som styreleder.
15.2 Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Kai Thomas Egeberg som nestleder.
Vedtak: Årsmøte valgte Kai Thomas Egeberg som nestleder
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15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Fredrik Staib, Eva Næss Karlsen og Marit Trollnes Nordby som
styremedlemmer.
Vedtak: Fredrik Staib, Eva Næss Karlsen og Marit Trollnes Nordby ble valgt til
styremedlemmer.
15.4 Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Jørn Five som varamedlemmer til styret.
Vedtak: Jørn Five ble valgt til varamedlemmer.
15.5 Valg av revisorer
Valgkomiteen foreslo Hans Petter Helsør og Ingeborg Eriksen som revisorer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Hans Petter Helsør og Ingeborg Eriksen som revisorer.
15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett
Styret stilles fritt til å utpeke hvem som skal representere
15.7 Valg av leder i valgkomiteen
Styret tar dette som en sak med treningsgruppene i løpet av året
Vedtak: valget foretas på det ekstraordinære årsmøtet.
15.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen
Se 15.7
15.9 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen
Se 15.7
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