PROTOKOLL

Sp.kl. Freidig O-avdeling

Arsmote 2019
Sted: Fjellseterstua
Tid: 26.02.20 I 9 kl 1 9.00.

Saksliste:
Apning. Godkjenning av saksliste.
2. Valg av dirigent, referent og to personer til 6 signere protokoll.
3. Arsmelding 2018.
4. Regnskap20l8.
5. Budsjett og egenandelsregler 2018.
6. Innkomne forslag
7. Valg.
8. Utdeling av priser.
9. Eventuelt.

l.

1. Apning. Godkjenning av saksliste.
Arsmotet ble 6pnet av styrets leder Stig Berge. Sakslista ble godkjent.

2.Yalg av dirigent, referent og to personer til fl signere protokoll.
Grete Berge Owren ble valgt til dirigent og Synnove Reitan ble valgt til referent.
Mari Angell-Petersen og Helge Rustad ble valgt til 6 signere protokollen.
3. Arsmelding 2018.

Arsmeldingen ble gjennomgitt og kommentert.
Kommentarer: Sporsmil om Gorsetsetra kart stir i ks for
spillemidler. Dette er noe uklart, sjekkes med kasserer.

i

vente p6 utbetaling av

Imponerende aktivitetsniv&, og jevnt hoyt antall startene i lop. Forslag om 6 ha med navn
loperne pA stafettlagene i NM.

pi

Under Ungdomsgruppa: 10-mila. Tobias Alstad og Frida Haugskott deltok som gjestelapere.
Under Team Rett I; Sportslige hoydepunkter: ta med etternavn; Mattis Holt, Sindre
Johannessen og Albin Lilliestrsm. Imponerende nivi pi Team Rett I, bide resultater og
mengde aktiviteter.
Leder gikk gjennom konklusjonen og irsmeldingen ble etter dette enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2018.

detaljgiennomgang grunnet
feOer"gikk ig|"*o* deler av innholdet i regnskapet, manglende
tas til etterretning'
kasserers forfall. Rwigonsrapport ikke mottatt, evt bemerkninger
Regnskapet ble enstemmig godkjent'
5. Budsjett og egenandelsregler 2019'
refusjon' Styret har foreslatt endring
Kasserer presenterer forslag til regler for egenandeler og
av egenandeler fra 2018, samt okning i treningsavgifter'
silengi egenkapitalen er over 1 million kroner'
tilokning u,

Spoirma knyttet
"g"nrirdeler
og inntekter'
Sporsmil om det er giort iulyte. knyttet til videre aktivitet, utgifter
til eksteme
Ftrslag om i strykeiu"f., 10, mulighet for i sske skonomisk ststte
arrangementer.

Forslag om 6 oke punkt 4 til50%
Forslag om 6 beholde25oh pfl norgescup og NM

Konklusjon: endelig vedtak utsettes til ekstraordinrert 6rsmste.

6.Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.
7. Valg.

Innstilling legges frem
valgkomiteen kom seint p6 plass, og hadde ikke en innstilling klar.
ekstraordin nrt mste 02.0 4.
Leder, kasserer og leder for miljoavdeling snsker avlosning.
9. Eventuelt.

Freidig'
SigriA Mekild fhr diplom for 10 irs tjeneste som kasserer i
aiild Clausen fflr forfremmelse til fortjenestemedalje'

Trondheim 26.02.19

Mari Angell-Petersen
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Helge Rustad
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