Til medlemmer i Fjellsiden Karate klubb
16. mars 2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fjellsiden Karate Klubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. februar 2019
Årsmøtet avholdes den 25 mars 2019 kl. 18:00 i Kalfarveien 36 (klubbens treningslokaler).
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
o
Årsmøtet gjennomføres etter følgende forretningsorden:
 Rekkefølgen som sakene behandles etter følger sakslisten
 Den valgte dirigent leder møtet
 Det valgte tellekorps teller stemmer etter avstemning. Resultatet blir opplest
 Avstemning foreslås gjennomført med håndsopprekning med mindre flertallet
stemmeberettigede stemmer for skriftlig (anonymisert) stemmegivning
 Alle fremmøtte stemmeberettigete medlemmer har 1 stemme hver
3. Velge dirigent, referent, tellekorps, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
o Årsrapporten er sendt på e-post til alle medlemmene
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
o Regnskapet er vedlagt i Årsrapporten som er sendt på e-post alle medlemmene
6. Behandle forslag og saker.

SAK 1 – innsender Hilde Kvilstad
Forslag: vil gjerne fremme et forslag om å ha en dedikert ressurs til sosialkomiteen, og også at vi øker
antall sosiale arrangement i løpet av semesteret.
Begrunnelse: Slik det er nå så er dette den tredje oppgaven til Bente som er både nestleder i klubben
og instruktør, og det er mye å be om. Tidligere hadde vi vel to personer i komiteen? Vi har også
mange ganger snakket om at vi ønsker å ha flere sosiale arrangementer i klubben, men vi har ikke
gjennomført dette.
Dersom vi ikke ønsker å utvide styret med en person så kan vi se på å slå sammen eller avvikle
eksisterende roller (har p.t. ikke forslag til hvilke roller det eventuelt måtte være, det blir opp til styret
å diskutere).
Styrets innstilling:
Medlemmene i Sosialkomiteen velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Sosialkomiteen skal bestå 1
leder og 1 medlem. Det er Valgkomiteen som innstiller kandidater til vervene. I 2018 var situasjonen
slik at kun 1 ressurs var innstilt av Valgkomiteen, og det kom ingen benkeforslag fra Årsmøtet. Vi
endte derfor opp med kun 1 ressurs i Sosialkomiteen i 2018. For 2019 er det innstilt nok kandidater
til å fylle de nødvendige rollene i Sosialkomiteen.
Omfanget av arrangementer bestemmes av Styret, og vi har satt som minimum å gjennomføre 1
arrangement pr. semester for klubbens juniorer, ungdommer og seniorer. Det er flere forhold som
legges til grunn når arrangementer bestemmes, f. eks. sesongvis belastning av medlemsaktiviteter
som JKA-arrangement, stevner, dugnader, gasshukuer, kurs etc., og belastningen på Sosialkomiteen
forøvrig. Vi oppfordrer alle medlemmer og foresatte å komme med forslag til arrangementer. Nå
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som fasilitetene våre er oppgradert, bør vi kunne utvide tilbudet av sosiale arrangement basert på
ønsker/behov fra medlemmene.
Våre arrangement kan dele opp i 3 grupper:
- Juniorer. Klubben arrangere film/pizza kveld 1 gang pr. semester. Arrangementet er super
populært med nesten 100% deltagelse. Det kan gjennomføres flere arrangement for juniorene, men
ansvaret for gjennomføring må da ligge på andre enn Sosialkomiteen.
- Undomskomitèen bestemmer selv sine arrangement, og søker styret om midler til gjennomføring.
Normalt har ungdommen gjennomført 2 arrangement pr. semester, men siste året ble det kun
gjennomført 1 arrangement pr semester.
- Senior arrangementene er relativt «topp tunge» med deltagelse primært fra styret og
instruktørene. Dette ønsker vi å endre, og ønsker alle voksne medlemmer, og gjerne foresatte for
våre yngre medlemmer, velkommen. Vi ønsker likeledes å utvide antallet arrangement, men da er vi
avhengig av bedre oppslutning og gjerne også forslag til hvilke typer arrangement vi skal satse på.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til
å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
o Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uforandret.
Gjeldende medlemskontingent er:
 Senior medlem: kr 1400 pr semester
 Junior medlem: kr 1300 pr semester
 Student medlem: kr 1000 pr semester
 Nybegynner senior: kr 1000
 Nybegynner junior: kr 900
8. Vedta idrettslagets budsjett.
o Styrets forslag til budsjett er vedlagt i Årsrapporten, som er sendt på e-post til alle
medlemmene
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
o Styret foreslår ingen endringer i den nåværende organisasjonsplanen.
Organisasjonsplanen er sendt på e-post til medlemmene
10. Foreta følgende valg:
o Valgkomiteens innstilling til nytt styre og komiteer er som følger:
a) Leder og nestleder
Leder: Arne Meland – Ikke på valg
Nestleder: Bente Myrtveit – Ikke på valg
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
Kasserer: Astrid Grinde – Ikke på valg
Medlem: Tore Lillefosse – foreslås gjenvalgt for 2 år
Medlem: Frode Berg – foreslås gjenvalgt for 2 år
Medlem: Lennart Mikkelsen – foreslås gjenvalgt for 2 år
Medlem: Hilde Kvilstad – Kenneth Liseth foreslås valgt for 2 år
Varamedlem: Martine Meland – foreslås gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Kenneth Liseth – Abigail Storheim foreslås valgt for 1 år
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Instruksjon og utdanning:
Leder: Benjamin Skåtun foreslås gjenvalgt for 1 år
Sportslig utvalg:
Leder: Benjamin Skåtun foreslås gjenvalgt for 1 år
Medlem: Arne Vindenes foreslås gjenvalgt for 1 år
Administrativ ansvarlig: Sølvi Søbstad foreslås gjenvalgt for 1 år
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Sosialkomite:
Leder: Bente Myrtveit foreslås gjenvalgt for 1 år
Medlem: Abigail Storheim foreslås valgt for 1 år
Ungdomskomite:
Leder: Kristian Kleppe foreslås valgt for 1 år
Drift og vedlikehold:
Leder: Tore Lillefosse foreslås gjenvalgt for 1 år
d) To revisorer
Økonomi og revisjon:
Revisor 1: Olav Mackenzie foreslås gjenvalgt for 1 år
Revisor 2: Endre Tvinnerheim foreslås valgt for 1 år
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter ved behov
f)

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Valgkomite:
Leder: Benjamin Skåtun foreslås gjenvalgt for 1 år
Medlem: Tore Lillefosse foreslås gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Arne Vindenes foreslås gjenvalgt for 1 år
g) Barneidrettsansvarlig
Arne Vindenes (rollen er ikke på valg)
Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Organisasjonsplan
- Revisjonserklæring

Med vennlig hilsen
styret i Fjellsiden Karate klubb
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