Referat fra ársmøte 1 2013 for Trondheim triatlonklubb
Trondheim, 18.03.2013.
Trondheim triatlonklubbs ârsmøte I 2013 ble avholdt mandag 18.03.2013 p Ni Muser I Trondheim.
Møtet besto av en formell del der sakslista for ârsmøtet ble gjennomgâtt, etterfulgt av en uformell del
hvor det bI.a. var mulig a prøve plagg før bestilling av ny kiubbekiedning.

Apning av ärsmøtet
Møtet ble àpnet kI 1915 ved Lars Ursin.

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigete
15 stemmeberettigete var tilstede nar møtet apnet. Det var ingen invendinger mot de
stemmeberettigete.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
lnnkalling og saksliste ble godkjent uten tillegg eller forandringer.

Sak 3. Vaig av møteleder, referent og to repr. til

a underskrive referat

Lars Ursin ble valgt som møteleder og Svenn-lvar Svendsen scm referent. Arman Vestad og Geir Morten
Ellingsen ble valgt til a skrive under referatet.

Sak 4. Behandling av ársmelding for 2012
Arsmeldingen var lagt ved innkallingen til ârsmøtet. Den ble I sin heihet lest opp av møteleder.
Arsberetningen ble vedtatt med en mindre korreksjon (klubbmesterskapet ble avholdt pa Rye, ikke
Øysand).

5. Behandling av regnskap for 2012
Regnskapet var lagt med innkallingen til arsmøtet og ble gjennomgâtt av kasserer. Regnskapet ble
vedtatt uten kommentarer til innholdet.

6. Behandling av organisasjonsplan
Styret har til àrsmøtet utarbeidet en organsisasjonsplan. Organisajonspianen vedtas av arsmøtet, og skal
tydeliggjøre lagets virksomhet, visjoner og malsetninger. Planen var lagt med innkallingen til ârsmøtet.
Kun utdrag fra planen ble gjennomgâtt I selve møtet.
Følgende forsiag til forandringer ble fremlagt og votert over:
Forslag: Fjern begrensning I organsisasjonsplan ang. a arrangere konkurranser i enkeltidretter.
8 stemte for a fjerne formuleringen fulistendig fra organisasjonsplanen.
6 stemte for a omformulere til a tillate at klubben arrangerer svømmekonkurranser (men ikke
lope/sykkelkonkurranser).
Vedtak: Formuleringen strykes i sin helhet.

Forsiag: Fjern formulering om a ikke srbehandIe enkeitmedlemmer pa grunniag av prestasjoner.
9 stemte for ala formuleringen stà.
Vedtak: Formuleringen beholdes uforandret.
Flere forsiag ble diskutert angàende medlemmers plikt til a hjelpe til med arrangement. Det ble votert
over en enkel formulering:
Forsiag: Kiubben kan pàlegge medlemmer a hjelpe til pa et arrangment i Iøpet av en sesong.
Det var ingen innvendinger mot dette forsiaget.
Vedtak: Formuleringen endres som foreslàtt over.
Under behandling av organisasjonsplanen ble det kommende styret oppfordret til undersøke om
kiubben kan meldes inn i flere srforbund (f.eks. sykkelforbundet) for a oppnâ fordeler mtp lisenser osv.
Om dette viser seg praktisk mulig kan det legges fram forslag til innmelding I flere srforbund fra 2014.

7. Orientering om Trondheim triatlon
Det ble orientert om planene rundt Trondheim triatlon 2013.

8. Opprettelse av utvalg
Lars Ursin fremmet et forsiag om

a opprette følgende utvalg:

Karuse!Iutva!g, med ansvar for triatlonkarusellen
Arrangementsutvalg, for Trondheim triatlon
Ungdomsutvalg, med ansvar for klubbens ungdomssatsing.

Det ble enstemmig vedtatt

a opprette foreslatte utvalg.

9. Medlemskontigent for 2013
Styret foreslâr innfØring av en egen sats for ungdommer under 20 âr. Det foreslâs ogsa en justering av
satsen for familiemed)emskap, da overgangen til topptid.no for medlemsregistrering gjør at det pàløper
et gebyr for hvert enkelt medlem som meldes inn. Det ble foreslatt følgende satser:
Enkeltmedlem: kr 400
Familiemedlemskap: kr 590
Hustandsmedlem: kr 10
Ungdom under 20: kr 100
Kontigentene ble enstemmig vedtatt.

10. Behandling av budsjett for 2013
Forsiag til budsjett var lagt med innkallingen til arsmtet og ble gjennomgâtt av kasserer.
Det ble kommentert at styret kan sette av penger til en organsert form for svØmmetid/trening. Det var
ingen innvendinger til dette innspillet.
Regnskapet ble vedtatt uten andre kommentarer.

11. VaIg av styre, revisorer, representanter og valgkomite
a. styre
Styremedlemmene Dan Vasaru og Vinko Sindelar trer
Svendsen stiller til gjenvalg.

Ut

av styret. Lars Ursin, Lars Langdal og Svenn-Ivar

Det var til àrsmøtet ikke kommet inn forslag til nye styremedlemmer. Anders Stubban og Jørgen
Grønsund meldte seg som kandidater til styreverv under ârsmøtet. Rune Andre Bjørnerud meldte seg
som kandidat som varamedlem. Det stilte ingen kvinnelige kandidater.
Innstilling til nytt styre:
Leder: Lars Ursin
Nestleder: Lars Langdal
Styremedlem/kasserer: JØrgen GrØnsund
Styremedlem: Anders Stubban
Styremedlem: Svenn-Ivar Svendsen
Varamedlem: Rune Andre Bjørnerud
lnnstilling til styre ble enstemmig vedtatt.

b. revisorer
lnnstilling:
Revisor: Dagfinn Karisen
Revisor: BjØrn Anthun
Instilling til revisorer ble enstemmig vedtatt.

c. representanter lii møter der kiubben har representasjonsrett
For ha stemmerett ved triatlonforbundets forbundsting m.m. ma klubben velge reprentanter pa
arsmøtet. Innstilling:
Representant: Lars Ursin
Representant: Lars Langdal
Innstilling til representanter ble enstemmig vedtatt.

d. valgkommite
Det Iyktes ikke àrsmøtet a finne tilstrekkelig antall kandidater til a dekke det formelle kravet om antall
medlemmer I valgkommiteen (leder, to medlemmer pluss vara). Følgende innstilling ble likevel framsatt:
Leder valgkommite: Dagfinn Karlsen.
Innstilling til valgkommite ble enstemmig vedtatt.

A vsiu tn ing
Arsmøtet ble avsluttet ki 2015.
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