Årsmøte Munken 2019
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

04.04.2019 kl. 19.00 på Dora 1
Fra styret:
Andreas Geisnes, Roar Hansen, Halgeir Ludvigsen,
Lise Mørch Petersen, Herbert Cook, Åse Dreier.
Øvrige:
Stig Rune Barstad, Terje Dreier, Georg Utstrand, Jan Morten
Hogstad, Svein Åke Ek, Frode Skjørland, Reidar Ulset, Stine
Eide Hogstad, Guri Troøien, Magnar Dyrnes
Tommy Fjerstad og Stig Kåre Johansen kom til sak 9.

1. Godkjenning av fremmøtte representanter:
Til sammen 16 stemmeberettigede.
Til sak 9 var det 18 stemmeberettigede.
Alle stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Årsmøtevarsel ble lagt ut på Facebooksiden innen fristen.
Innkalling med sakliste ble lagt ut litt etter fristen.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Valg av

møteleder:
Andreas Geisnes
referent:
Halgeir Ludvigsen
2 til å underskrive protokollen: Stine Eide Hogstad og Svein Åke Ek

4. Årsberetning:
Gjennomgang av årsberetningen.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
5. Godkjenning av regnskap:
Det ble framlagt regnskap for 2018 som viser et overskudd på kr. 28, 459.
Revisors beretning ble lest opp.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
6. Behandle innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.
7. Fastsetting av klubbkontingent:
Forslag fra styret:
Uendrede kontingenter.
Benkeforslag:
Standard seniorkontingent reduseres til kr. 950, øvrige uendret.
Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt.
8. Behandle budsjett:
Det forelå ikke et budsjett, og kasserer var ikke til stede.
Benkeforslag:
Styret får i oppgave å lage et budsjett som skal legges fram på medlemsmøtet i
august, etter at serieoppsettet er klart. Som utgangspunkt bør det legges opp til et
overskudd på årets nivå. Ligaavgifter for neste sesong justeres da ut fra hvilke
bingoinntekter vi på det tidspunktet ligger an til å få.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Behandle organisasjonsplan
Det forelå ingen oppdatert organisasjonsplan.
Benkeforslag: Styret presenterer en oppdatert organisasjonsplan på medlemsmøtet i
august. Innspill fra medlemsmøtet etter årsmøtet tas hensyn til.
Forslag ble enstemmig vedtatt.
10. Valg
Det ikke har vært en fungerende valgkomite, og styret har ikke funnet nok kandidater til
styret.
På valg i 2020:
Nestleder:
Sekretær:

Roar Hansen
Halgeir Ludvigsen

Valg:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Andreas Geisnes
Ingrid Hansen
Tommy Fjerstad

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)

for 2 år
for 2 år
for 1 år
for 1 år

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Herbert Cook
Åse Asbjørnsdatter Dreier

(gjenvalg)
(gjenvalg)

for 1 år
for 1 år

Revisorer:

Georg Utstrand
Mari-Ann Mistereggen

(gjenvalg)
(gjenvalg)

for 1 år
for 1 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.
Det var ingen tilstede på årsmøtet som ville ta den siste plassen i styret.
Det var heller ingen som sa seg villig til å være i valgkomite.
Det var forslag om at det burde være en ungdomskontakt i styret.
De som allerede var valgt til styret fikk i oppgave å finne en kvinnelig kandidat som det
siste styremedlemmet, i tillegg til valgkomite og en ungdomskontakt.
Uten det siste kvinnelige styremedlemmet, oppfyller ikke styresammensetningen
lovnormens krav til kjønnssammensetning. Det må derfor avholdes ekstraordinært
årsmøte for å fullføre valget. Dette gjennomføres samtidig med klubbmesterskapet i mai.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.03
Trondheim 4.april 2019

Halgeir Ludvigsen
(sekr.)

Svein Åke Ek
(sign)

Stine Eide Hogstad
(sign)

