Protokoll å rsmøte Asker skøyteklubb

28. mars 2019

Følgende dagsorden var på forhånd kunngjort – i tråd med klubbens lover:
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker (sak 1 og sak 2).
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (sak 3)
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) I tillegg kan det velges ytterligere 1 styremedlem, oppnevnt av de aktive løperne.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Årsmøte Asker skøyteklubb 2019
Leder Pieter Paul Furnée innleder møtet
Æresmedlem Erik Flesjøs bortgang ble minnet med minnetaler og et moment av stilhet til ettertanke.
Sak 1 Det er 12 stemmeberettigede som har møtt
Sak 2 Ingen innvendinger mot innkalling og sakslisten. Godkjent.
Sak 3 Asgeir Mamen velges som dirigent.
Pieter Paul Furnée er referent
Anne Marsteintrædet og Torstein Børresen velges som tellekorps.
Leif Rønneberg og Svein Erik Morkemo velges til å signere referatet
Sak 4 - Gjennomgang av årsberetning for 2018
Dirigent leder årsmøte gjennom årsberetningen. Referent noterte noen få innspill (innspill vedr
skøytesliping). Årsmøte har ikke noe imot at første 3 måneder i 2019 medtas i beretningen slik at
vintersesongen ses i sammenheng.
Årsberetningen godkjennes enstemmig med endringene.
Sak 5 - Regnskap for 2018
Kasserer Hans Christian Birkedal gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetning, og redegjorde for
ekstraordinære forhold (knytter seg til Bjerkåsbane – både støtte og avregninger, samt støtte til
innkjøp av rulleskøyter), og overskuddet. Ståle memorerte stor sponsor/annonsører-post. Her har
alle et ansvar for å sikre at nye foretak blir med. Det ble også redegjort for anvendelse av
toppidrettsbudsjett til å dekke egenandeler klubben får fra NSF i forbindelse med internasjonal
representasjon / uttak.
Regnskapet godkjennes enstemmig.

Sak 6 - Innkomne forslag og saker
Sak 6.1 – toppidrett
Ståle innledet om forslaget med bakgrunn for saken. Medlem Svenni hadde tatt initiativ til saken, for
å gi forutsigbarhet.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak 6.2 - handlingsplan
Ståle og styrets leder innledet rundt planen. Planen kombinerer klubbens Strategi med Handling.
Det ble fremhevet at god kommunikasjon og forventinger knyttet til Frivillighet og deltagelse vil være
nøkkel til å få flere til å bidra.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak 6.3 (sak 9) – utvalg + organisasjonsplan
Styrets leder orienterte om bakgrunnen for saken.
Det ble foreslått å myke ordlyden litt, slik at deltakelse i utvalg fortsatt skal basere seg på frivillighet.
Alle har ulike forutsetninger for å kunne bidra.
Pkt.a skal lyde
Styret kan etablere følgende utvalg.
Pkt.b skal lyde
Hvert aktivt medlem forventes å bli representert i minst 1 utvalg.
For å forenkle innsikt i aktivitet for de ulike utvalg anmodes at styret lager et årshjul. Da vil det
fremkomme at ulike oppgaver i ulike utvalg ikke nødvendigvis blir en stor belastning, men blir spredt
ut over året.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med disse endringer, og føringer.
Sak 7 - kontingent
Styrets forslag å beholde kontingent uendret ble enstemmig vedtatt. Bakgrunnen er at klubbens
inntekter i stor grad skal genereres gjennom frivillighet. Kontingent måtte heves betraktelig dersom
det skulle monne for klubbens omsetning (kontingent er kun noen få prosent av omsetningen).
Sak 8 - Budsjett
Styrets leder redegjorde for styrets forslag til budsjett. Budsjettet viser et negativt budsjett: fjorårets
overskudd anvendes.
Styrets forslag til budsjett vedtas enstemmig.

Sak 10 - Valg
Svein Erik Morkemo legger frem valgkomiteens innstilling til nytt styre. Både Sven-Eskil Erlingsen og
Svein-Erik har mulighet til å delta som vara-medlem i et nytt styre. Som revisor er Henrik Hvesser og
Mattis Bergh forespurt. Sistnevnte har takket ja.
Valgkomiteen har ikke lykkes med å finne et nytt medlem med ansvar for sport.
Dessuten har leder Pieter Paul Furnée og nestleder Siw Njåtun orientert valgkomite at utvalg skal
etableres og bemannes slik at en får oversikt over avlastning.
Det var ingen benkeforslag blant de oppmøtte.
Forutsetning for valg er ikke tilstede.
Årsmøte vedtar at sittende styret må innkalle til et nytt ekstraordinært årsmøte med 1 punkt på
dagsorden: valg.

Årsmøtet heves.
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