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Dato: Torsdag 19. juni 2014 kl 18:30 

Sted:  Atea AS, Stadionparken –Bygg A. 1 etg. 

 

Tilstede:   

Kjell Hugo Løvås, Pelleg Werthim, Tony Wåhlen og Rebecca 

Rosseland 

 

 

Saksliste - årsmøte 2013 
1. Velge dirigent og referent 

a. Kjell Hugo Løvås er referent 

b. Tony Wåhlen er dirigent 

 
 

2. Godkjenne saksliste 

a. Godkjent 
 

 

3. Behandle årsrapport 

b. Endret informasjon micro/mini og lille. 

c. Neste år må vi få en rapport fra hvert lag, og ikke bare en 

samlet rapport. 

 
 

4. Behandle regnskap 2013 

a. Avvikende regnskapsår. 01.juni 2012 til 31.mai 2013. 

b. Rune Bjørklund har revidert regnskap og godkjent dette, men 

med kommentar om at inntekter og utgifter er ført på feil post 

i regnskapet.  

c. Amsterdam turnering fikk noe høyere kostnad enn budsjettert, 

hovedsakelig pga at vi lot medlemmer melde seg på helt opp 

til avreise. 
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5. Vedta budsjett 2013 

a. Vedtatt, men med kommentar om at det må holdes bedre 

kontroll på å få inn kontingent.  

b. Rebecca Rosseland påtok seg jobben med å sørge for at man 

fikk bedre rutiner og fikk inn kontingent fra våre 

medlemmer. 

 
 

6. Innkomne forslag 

a) Lønne styreverv og treningsverv 

i. Forslag om å sette opp en gruppe som diskuterer dette 

og blir enige om et forslag som presenteres styre høst 

2014. 

ii. Maks ramme kr. 30.000 

b) Studentpris på kontingent. Vedtatt 

c) Økning av kontingent 

a. Senior herrer, 1500 totalt. 875 i kontingent og 625 i lisens 

b. Senior Damer, 1200 totalt. 575 i kontingent og 625 i lisens 

i. Er mulig å kun trene med klubben. Da er lisens 

frivillig, men er en forsikring om man blir skadet på 

trening og ikke har egen forsikring som dekker dette. 

ii. Lisens på 625 er for de som er født før 1995. Er også 

mulig å kjøpe utvidet lisens. 

c. G12 og G14. kr. 600. 

d. Barn, 2002 og yngre. Kr. 400 

 

 

d) Foreningsmøte i begynnelsen av neste sesong.  

a. Setter av 30.000 til dette formål 
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7. Valg av styre 

a. Leder – Kjell Hugo Løvås 

b. Nestleder – Rebecca Rosseland 

c. Kasserer – Inger H. Mæland (Tony Wåhlen) 

a) Arrangmentsansvarlig – Tony Wåhlen 

b) Sportslig leder – Bjarte Dysvik 

c) Ungdomsleder – Pelleg Werthim 

d) Matrialforvalter – Rune Bjørklund 

e) Styremedlemmer – Wenche Adele Reiten 

 

 

 

8. Cuper og seriespill 

a. Cup: alle barn og ungdomslag kan melde seg på i de cup’er de 

ønsker. Klubben betaler.  

b. Serie. Serie for G12/14, damer og 2 x herrelag. 

 

 

9. Øvrig  
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