Referat fra ârsmøte I Trondheim triatlonk[ubb 2014
Trondheim, 10. mars 2014.
Trondheim triatlonklubbs àrsmøte for 2014 ble avoldt mandag 10. mars 2014 pa Hotell Clarion i
Trondheim. Møtet besto av en formell del der sakslista for ársmøtet ble gjennomgátt, etterfulgt av
en uformell del hvor det bl.a. var mulig prøve plagg for bestilling av klubbekledning.

Apning av ärsmøtet
Arsmøtet ble ãpnet kI 19 ved Lars Ursin.

Saksliste
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Det var 33 stemmeberettigede tilstede ved arsmøtets ápning. Det var ingen innvendinger mot de
stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og saksListe
lnnkalling og saksliste ble godkjent uten tillegg eller forandringer.
3. VaIg av møte(eder, referent og to personer til a underskrive referatet
Jørgen Grønsund ble valgt som møteleder og Svenn-lvar Svendsen som referent. Ole Kristian
Brattli og Viggo Røst ble valgt til a skrive under referatet.
4. Behandling av ársme(ding for 201 3
Arsmeldingen var lagt med innkalling til ãrsmøtet og ble presentert av leder.
Arsmeldingen ble vedtatt med følgende korreksjoner/tillegg:
Olympisk triatlon og sprint-triatlon ble arrangert pa Rye, ikke pa øysand.
Seminar i løpsteknikk var en del av jentesamlinga høsten 2013, ikke et eget seminar.
Aktiviteter og avgjørelser ifbm Trondheim triatlon 2014, som ble gjort siste del av 2013, bør
omtales.
-

-

-

5. Behandling av regnskap for 2013
Regnskapet var lagt med innkallingen til ársmøtet og ble presentert av kasserer.
Resultatet for klubbregnskapet 2013 ble 19958,-.
Resultatet for Trondheim triatlon 2013 ble 30297,Revisjonsberetningen ble presentert av Bjørn Anthun.
Revisor hadde pa forhànd godkjent regnskapet. Styret ble anbefalt a jobbe med formen pa
regnskapet slik at det i etterkant blir enklere a sette seg inn i regnskapet for revisor og andre.

6. Behandling av revidert organisasjonsplan
Organisasjonsplanen var lagt med inn kallingen til ársmøtet og ble presentert av leder.

Planen var forut for ársmøtet tilpasset styrets forsiag til organisasjonsform og aktiviteter. Mest
fremtredende blant tilpasningene var en beskrivelse av utvalg som skal stá for gjennomføring av
arrangement, treninger, ungdomssatsing m.v.
Organisasjonsplanen ble godkjent uten tillegg eller forandringer.
7. Budsjett for 2014
Forsiag til budsjett var Iagt med innkallingen til ãrsmøtet og ble presentert av kasserer.
Kommentar ved kasserer: Budsjettert utgift for fellestreninger skal vre 40.000, ikke 60.000 som
nevnt I utsendt budsjett.
Følgende budsjettposter ble foreslãtt opprettet:
Ungdomssatsing: 15000,- i utgifter.
Kurs og verktøy for kasserer og andre styreverv: 2750,- I utgifter.
Begge forlagene til nye budsjettposter ble vedtatt. Budsjettet ble vedtatt uten andre forandringer.
Under behandlingen av budsjettet ble det ogsá gjort endel kommentarer av generell art som
gjengis her:
Kiubben har endel egenkapital. Egenkapital bør holdes moderat og overskudd brukes p
klubbutvikling.
Registrering av familiemedlemskap bør om mulig forenkles. Det er mange detaijer som ma
skrives inn for hvert enkelt familiemedlem.
Under registrering av medlemskap for barn bør vaig av utvalg fjernes eller gjøres valgfritt.
Det er fremdeles interesse for at kiubben skal vre medlem av sykkelforbundet.
Det foreslás a diskutere om en andel av overskudd fra Trondheim triatlon skal gã til faste
formal, som feks ungdomssatsing.

-

-

-

-

-

8. Medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2014 og 2015
Styret har foreslãtt følgende satser for medlemskap:
450,- for enkeitmedlemmer
700,- for familier
100,- for ungdom under 20 ár.
Styret foreslãr ogsã at styret gis fullmakt til, ved behov, a fastsette en aktivitetsavgift ifbm
treninger m.v.
Kontigentene, og fullmakt til a fastsette aktivitetsavgift ble vedtatt.
-

-

-

9. Organisering og utvalg
Punktet utgikk pa grunn av tidsmangel.
10. VaLg
Valgkommiteen har bestátt av Dagflnn Karisen. Dagfinn presenterte kandidatene og ledet valget
av styre og revisor.
a. Styre:
Svenn-Ivar Svendsen trer ut av styret. Resten av styret hadde pa forhãnd sagt seg villige til a
fortsette. Gift valgkomiteens forsiag til nye kandidater var det for første gang flere kandidater til

styreverv, enn styrepasser. I lys av dette trakk Anders Stubban sitt kandidatur som
styrernedlem, og Rune Andre Bjørnerud stilte sorn vara istedet for styremedlem.
InnstiUing til ver, I styre og som vara ble dermed som følger:
Leder: Lars Ursin
Nestleder: Gro Hege Viberg
Styremedlemmer: Enn Bachinsky, Jørgen Grønsund, Lars Langdal
Varamedlemmer: Heidi øvstetun, Rune Andre Bjørnerud
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
b. Revisorer
I nnstilling:
Bjøm Anthun og Par Magni.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
c. Valgkommite
In nstilling:
Ole Kristian Brattli og Vibeke Nørstebø.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
d. Representanter til ting og møter I org. Iedd der kiubben har representasjonsrett
In nstilling:
Leder (Lars Ursin) og nestleder (Gro Hege Viberg)
Innstillingen ble vedtatt.

Avslutning
Arsmøtet ble avsluttet kI 2050.

Svenn-Ivar Svendsen (referent)
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Ole Kristian Brattli

