
REFERAT FRA ANSNNoTE I TRONDIIEIM AIKIDOKLUBB
Tidspunkt: Fredag 6. Februar 2009 klokka20'30
Hvor: Mellomila 34
Tilstede: Sverre G. Johnsen, Audun Moa, Bjomar Nilsson' Erik van Rijt' Jutta Enneking'

Hege Therese Bell og Mathias Alerini (fra sak 5)

I . Godkj enne de fremmstte stemmeberettigede representantene'

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden'

3. Valg av dirigent, referent og to personer til 6 signere protokollen.

+. gehandle Trondheim Aikidoklubbs arsmelding (vedlegg 1).

5. Behandle Trondheim Aikidoklubbs regnskap (vedlegg 2)'

6. Fastsettelse av kontingent. (vedlegg 3)'

?. Vedta klubbens budsjett. (vedlegg 4)-

8. Vedtekter (vedlegg 5).
9. Valg:
Det gjares oppmerksom p6 at iht. NIFs lover skal begge kiann vere representert i alle

styrer/komiteer. D"rsori dutte ikke oppnds, kan valgit underkiennes av ldrettsrddet' og nyvalg md

gjennomfores.

a. Leder.
b. Nestleder.
c. Ett styremedlem.
d. Ett varamedlem til stYret.
e. To revisorer.
f. Representanter til ting og moter i organisasjoner der klubben er tilsluttet'

g. Valgkomite (leder, to medlemmer og varamedlem)
h. Web-ansvarlig.
i. Ansvarlige for sosiale alrangementer.

1: Alle de fremmstte ble godkjent.
2: Innkalling og dagsorden ble godkjent
3: Sverre ble valgt iil ordstyrer. H"gl Therese som referent og Jutta og Erik skal signere

protokollen.
4: Ordstyrer gikk giennom arsmeldingen' se vedlegg 1. Den ble godkjent med anmerkninger'

5: Nestleder gikk $"*or regnskapei, balansen og d riftsresultatet. Se vedlegg 2' Alt ble

godkjent.

Ordstyrer ba deretter om at irsmstet hoppet til punkt 9 valg'

9: Leder: Bjornar ble godkjent ved akklamsasjon'
Nestleder: Audun ble godkjent ved akklamasjon'
Styremedlem: Jutta ble godkjent ved akklamasjon'
Varamedlem: Erik ble godkjent ved akklamasjon
Revisorer: Sverre og Hige Therese ble godkjent ved akklamasjon.

Arsmstet gikk deretter videre til punkt 6'

6: Det ble foresl6tt 6 viderefsre dagens kontingent. Se vedlegg 3. fusmotet godkjente dette'



7: Budsjettet, se vedlegg 4, ble godkjent.
8:Vedtekter ble ikke videre kommentert.

Me*et ble hevet klokka 21.50 )
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Erik van R)jt


