PROTOKOTL ÅRSMøTE 2018 TROMSø BADMINTONKLUBB

STED/TID: RADISSON BLUE HOTEL ONSDAG 27.02.19.19:00

Sak 1:

Godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede over 18 år.
Etter opptelling ble 8 stemmeberettigede av L0 fremmøtte godkjent

Sak 2:
God kjen ning av inn ka I ling, sa ksliste og forretn i ngsorden.

Godkjent uten

in

nvendinger.

Sak 3:

Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer

til underskrift av protokoll.

Som dirigent ble Britt Anita Mikkelsen valgt.

Som referent ble Yngve Larssen-NØkland valgt.
Som protokollunderskrivere ble Jørn Hepsøe og Rune Ellingsen valgt.

Sak 4:

Behandling av årsberetning 2018 og evt. gruppeårsmeldinger.
Da det kun forelå årsberetning 2018 ble denne gjennomgått og godkjent uten

merknader.

Sak 5:

Behandling av idrettslagets revidert regnskap for 2018
Regnskapet ble godkjent uten merknader.
Revisors beretning konkluderer med god drift.

Sak 5:

Behandle forslag og saker.

lngen innkomne forslag og saker var kommet innen fristen.

Sak 7:

Kontingent og treningsavgift for 20L9.
Styret foreslo at kontingent forblir på kr 250.-.
Styret foreslo Økning av årlig treningsavgift for voksne fra kr 1.750.- til kr
1.950.- i20t9.
Styret foreslo Økning av årlig treningsavgift for barn/studenter fra kr 1.000.- til
kr 1.100.- i 2019.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8:

Godkjenning av budsjett.
TBK er i hovedsak ikke budsjettstyrt, styret jobber fortløpende med å ha

oversikt over klubbens økonom, og initierer tiltak ved behov.
Budsjettet for 2018 ble vedtatt etter kommentarer og innspill.

Sak 9:
Beha nd ling av id rettslagets orga nisasjonspla n.

Det kom innspill om at det bør utformes en plan med et lengre tidsperspektiv.

Nytt styre skal iverksette tiltak for å utforme en mer oppdatert
organisasjonspla n.
Organisasjonsplanen ble godkjent med kommentarer.

Sak 10:

Valg av nytt styre, revisor og valgkomite.

Styreleder Britt Anita Mikkelsen, ungdomsrepresentant Eva Åbotsvik og
varamedlem Jørn Kornør har sagt nei til gjenvalg, og det har medført at nytt
forslag til kandidater blir som følger:

Leder:

Mari Hildung

Nestleder:

Adrian Olsen-Loe Pedersen

Styremedlem:

Ståle Åbotsvik

Styremedlem:

Merete Andreassen

Styremedlem:

Yngve Larssen-NØkland

U

ngdomsrepresentant:

Linn Hepsøe

Varamedlem:

Jørn Hepsøe (benkeforslag)

Revisor 1:

Jørn Kornør

Revisor 2:

Rune Ellingsen

Leder valgkomite:

Anja Niemi

Medlem 1:

Pelle Lundgren

Medlem 2:

Lone Hopstad

Va ra med

lem:

Strykes.

Forslag om at styret gis fullmakt

til å oppnevne representanter til ting og

møter.

Samtlige forslag

til kandidater

og fullmakt ble vedtatt med akklamasjon

TromsØ, 07.03.19.

Yngve

La

rssen-NØkla nd (referent)

Årsmøteprotokoll er gjennomgått og godkjent.

TromsØ, 07.03.19.
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