
Referat fra Generalforsamli ng 29.01 .2012

Sted: Mellomila 34.
Møtet ble flyttet til Leuthenhaven, Trondheim Parkerings lokaler, pga.
manglende reservasjon av lokale i Mellomila 34 og kollisjon med møte i
Trondheim Shotokan Karateklubb.

kl. 15.00

Stemmeberettigede fremmøtte: Marie Elisabeth Jektvik Vo
Sverre Gullikstad Johnsen
Ragnhild Vinkenes
Erik van Rijt
Håkon Solberg
Audun Moa
Christiane Antonie Mdgele
Rachel Alexandra Cetre

Totalt 8 stemmer representert.

1. Godkiennins av de fremmøtte stemmeberettigede
representantene

D e fr emm ø t t e r ep r e s ent ant ene b I e ens t emmi g go dkj ent.

2. Godkienning av innkallins og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Ragnhild Vinkenes ble enstemmig valgt som ordstyrer.
Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som referent.
Håkon Solberg og Christiane Mi)gele ble enstemmig valgt til å signere protokollen.
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4, Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs årsmeldins
Årsmeldingen ble lest opp og enstemmig godkjent med redaksjonelle endringer og

fø lgende spesffikke endringer :
. Årsmeldingen er for 20ll,1lcke2012.
o Klubbens facebook-side må nevnes sammen med klubbens hiemmeside under

Internett.
. Under Sryre spesifiseres det at Marie E. J. Vo trakk seg fra sitt styreverv med

virkning fra styremøtet den 6. september 20II.
o Under eget punkt Helse, Miljø, Sikkerhet nevnes det at:

o I tråd med ønske fra Generalforsamlingen 2011 har klubben fått på
plass hjertestarter i Trondheim Budosenters lokaler. Hjertestarteren er
finansiert av Mikkofondet og levert av Blostrupmoen.

o For å ffi et mål på medlemmenes syn på klubben ble det utviklet en
nettbasert spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut til klubbens
nåværende og forhenværende medlemmer i begynnelsen av desember
201I, med svarfrist l. januar 2012.

Regnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått og kasserer (Audun Moa) og
revisor (Sverre G. Johnsen) svarte på spørsmåI.
Det ble poengtert at revisjonsberetningen manglet signaturer fra revisorene.

Regnskapet ble enstemmig godkj ent.

6. Vedtak av Trondheim Aikidoklubbs budsiett
F ores lått budsj ett ble ens temmig vedtatt med følgende endringer :

a

o

o

Antall forventede medlemmer reduseres til 18, som medfører reduksjon i
Treningsavgift tillrr 43.200, i Leie lokaler tilUr 22.162 ogi NAF-kontingent til
kr 2100.
Andre driftsrelaterte inntekter reduseres til kT 2000.
Instruktørutdanning reduseres til kr 4000.
NKF-kontingent økes til kr 5500 (tilsvarende 26,19 innrapporterte
medlemmer), som medfører en økning i Medlemsavgtft tilkr 10.476.
Relcrutteringskostnad økes til kr 12.000.

Implisitt i budsjettvedtaket ligger en videreføring av prisstrukturen fra 20ll;
o Medlemsavgiften er kr 400 per år.

Treningsavgift for medlemmer er kr 200 per mnd.
Treningsavgift for langtidsgjester er kr 300 per mnd.
Nye medlemmer tilbys oppstartspakke til kr 600, som inkluderer to måneders
trening, drakt og sandaler.
På alle fakturaer tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 5.
Purregebyr er kr 50.

5.

o

o

a

o

o
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Regnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått og kasserer
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7. Giennomgang av Spørreundersøkelsen
I desember 2011 ble det avholdt spørreundersøkelse for Trondheim Aikidoklubbs
nåværende og forhenværende medlemmer, for å kartlegge medlemmenes trivsel i og
ønsker for klubben. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble gjennomgått av Sverre, og
enkeltpunkter ble diskutert. Det blir opp til det nye styret å avgtrøre hvordan resultatet
fra undersøkelsen best kan benyttes for å forbedre klubben og hvorvidt undersøkelsen
skal gjennomføres igjen, i år.

8. Behandling av innkomne saker og forslas
I forkant av generalforsamlingen hadde det kommet inn to saker til behandling;

a. Sosiale aktiviteter
I forkant av årsmøtet ble det fremmet forslag til styreinstruks:

1.) Styret ser til at det er en sosial happening i måneden.

Det ble fremmet forslag til alternativ formulering:
2.) Styret bør ha en intensjon om sosial tilstelning minst en gang i

måneden.

Forslagene ble diskutert og det ble avholdt votering:
Forslag 2: 6 stemmer
Forslag 1: 2 stemmer.
Forslag 2 ble vedtatt.

b. Valgkomiteens arbeidserunnlae
I forkant av årsmøtet ble det fremmet forslag til styreinstruks:

1.) Valgkomiteen ønsker å gtrøre en god jobb i forkant av neste års
styrevalg. Det er mulig ved å ffi innsikt i arbeidet til styret. Derfor
foreslår jeg at valgkomiteen får tilsendt styrets møteprotokoller og at
komiteen blir invitert til styremøtene.

Det ble fremmet ett alternativt forslag til formulering:
2.) Styret må gi Valgkomiteen oversikt over styresaker som regnes å

strekke seg inn i neste styreperiode samt medlemsliste med
kontaktinfo. Det bør dessuten etableres en styreinstruks som jevnlig
oppdateres med styremedlemmenes erfaringer, og som er tilgjengelig
for Valgkomiteen.

Forslaget ble diskutert og forslag I ble trukket.
Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

Ø o+rt +v5.
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9. Vals
Ragnhild Vinkenes la fram

Styret:
Leder:
Nestleder/kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:

Valgkomiteens innstilling;

Marie Miranda Holt
Helle Buvik
Christiane M6gele
Audun Moa

Sverre G. Johnsen
Biørnar Nilsson

Revisorl:
Revisor2:

Styret delegerer deltakelse/representasjon på ting og møter.
Valgkomiteen ønsket ikke å innstille til ny valgkomite, men opplyste at de
kunne ta gjenvalg.

Det ble poengtert at Marie M. Holt ikke var valgbar i henhold til Vedtektenes $5. Det
ble også poengtert at Vedtektenes krav til kjønnsbalanse i styret ($7) ikke var oppfylt i
Valgkomiteens innstilling.

Marie E. J. Vo foreslo Sverre G. Johnsen som styreleder og Ragnhild Vinkenes som
leder av valgkomiteen. Begge takket ja til nominasjonen.
Sverre G. Johnsen foreslo Håkon Solberg som vara i styret, Audun Moa som revisorl,
Jutta Enneking og Erik van Rijt som medlemmer i Valgkomiteen og Rachel A. Cetre
som varamedlem i Valgkomiteen. Alle takket ja til nominasjonen.

Med to kandidater til styreledervervet ble det avholdt valg. Ingen krevde skriftlig valg
og avstemning ble gjort ved håndsopprekning, med resultatet 7 stemmer for Sverre G.
Johnsen og 1 stemme for Marie M. Holt.
Sverre G. Johnsens kandidatur til revisorl-vervet ble dermed strøket og ingen av de
øvÅge vervene hadde mer enn en kandidat.

a. Sverre G. Johnsen ble valgt som leder og Helle Buvik ble enstemmig valgt som
nestleder/kasserer.

b. Christiane A. Mdgele ble enstemmig valgt som styremedlem, og Håkon Solberg
ble enstemmig valgt som varamedlem.

c. Audun Moa og Bjørnar Nilsson ble enstemmig valgt som revisorer.
d. Styret delegerer representasjon av klubben ved ting og møter i de

organis asj oner klubben er tilsluttet.
e. Ragnhild Vinkenes ble enstemmig valgt til leder av valgkomiteen, Jutta

Enneking og Erik yan Rijt ble enstemmig valgt som medlemmer av
valgkomiteen og Rachel A. Cetre ble enstemmig valgt som varqmedlem i
valgkomiteen.

Møtethevet kl. 19.00

Jdr*S,llra*tu Håkon Solberg
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