
Årsmøte i Trondheim Aikidoklubb

Tid: 30. januar 2008 kl. 2t.30
Sted: Mellomila 34

Referat
Fremm@tte stemmeberettigede medlemmer: 7

1. Godkjenning av de fremmøtte representantene.
Enstemmig godkjent.

2. Godkjennins av innkalling oe dagsorden.
Enstemmig godkjent.

3. Valg av dirigent. referent og to personer til å signere protokollen.

Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som dirigent og referent.
Jutta Enneking og Mathias Alerini ble enstemmig valgt til å signere protokollen.

4. Behandle Trondheim Aikidoklubbs årsmeldin g.

Årsmeldingen ble diskutert. Enstemmig godkjent med redaksjonelle endringer.

5. Behandle Trondheim Aikidoklubbs regnskap.

Balanse og resultatregnskap ble presentert og diskutert. Enstemmig godkjent.

6. Behandle innkomne saker:

a. Klubbens logo

Trondheim Aikidoklubb har ingen logo, men det jobbes med saken. Det
foreligger et par forslag, og alle oppfordres til å utarbeide alternative forslag.
Det bØr være en målsetning åfå vedtatt klubbens logo på årsmQtet neste år.

b. Treningskontrakt

I anledning Norges Kamsportforbunds overgang til nytt web-basert
medlemssystem har Trondheim Aikidoklubb fått status som pitotHubb. vi
starter med det nye systemet fra og medfebruar. Den nye ordningen
innebærer at klubbens medlemmer må signere en treningskontrakt med
bindingstid 6 eller 12 måneder. Kontraktenforplikter medlemmet til å betale
treningsavgiften månedlig i kontraktsperioden og åf6lge klubbens regler og
retningslinjer.
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Treningskontrakten ble diskutert og styret svarte på spQrsmå\.
Klubben Ønsker et alternativ til avtalegiro for innbetaling av treningsavgiften,
enten et stort engangsbelBp eller månedlig giro, men det er endn uklart hva
som vil være mulig i det nye systemet.

7. Fastsettelse av kontingent.

De foreslåtte kontingentene vedtas enstemmig. Kontingentene for 2008 blir da:

Nye medlemmer må kjøpe startpakken til kr 600,-, som betales med bankgiro. Dette
inkluderer drakt pluss ca. to måneders trening. Bindingstiden kommer i tillegg til de
to månedene.

Aktive medlemmer inngår avtale om bindingstid på 6 eller 12 måneder.
Prisen er kr 220 per månedfor 6 måneders bindingstid og kr 200 per månedfor 12
måneders bindingstid.
Dette dekker medlemskap (TAK, NAF, NKF), trening ogforsikring.

Passive medlemmer betaler kr 400 per årfor å dekke medlemskap (TAK, NAF, NKF),
og forsikring, men betaler ikke for trening.

8. Vedta klubbens budsjett

Forslag til budsjett ble gjennomgått og diskutert.
Det ble poengtert at det er viktig for klubben å bruke penger på trenerutvikling.
Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt:

Kontonr Kontonavn
Regnskap

2007
Budsjett

2008 Note

3900
3922

Andre driftsrelaterte inntekter
Treningsavgift
sum inntekt

29 670
3 000

36 000
39 000

overskudd leire + draktsalg
l5 medlemmer,200 per mnd i 12 mnd.

6300
6420
6550
6860
7320
7456
7457
7792

Leie Lokaler
Leie datasystemer
Driftsmateriale
Møter, kurs, etc.
Reklamekostnad
NAF-kontingent
NKF-kontingent
Sosiale aktiviteter
sum kostnad

2276
482

3 190
1 800
4 000
1 403

18 000
2 300
1 000
3 000
6 500
1 800
3 075
2 000

37 675

kr 600 per medl. Per halvår
hjemmeside + regnskapsprogram

Trener-kurs
foldere + avisannonser
300 + 50 per medl. Per halvår
300 + 185 per medl. Per år

8800 Arsresultat 1 325
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9. Valg av leder og to styremedlemmer.

Styre for 2008 ble enstemmig valgt:

a. Leder: Sverre Gullikstad Johnsen

b. Kasserer: BjBrnar Nilsson

c. Styremedlem: Erik van Rijt

d. I tillegg påtok Dag Marcus Elvrum seg å lage et nyttforslag til hjemmesider.

e. Jutta Enneking påtok seg ansvaretfor sosiale sammenkomster i året som

kommer.

Møtet hevet kL23.30.

Referent

Æ,#,
Sverre G.'Jo/nsen #*rqz^fu*z;f Jutta Enneking 
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