
Observatør:

Referat fra Generalforsamling 11 .2.201 4 Aikidoklubb
Sted: Trondheim Parkerings lokaler ved Leuthenhaven

kl. 19.00

Møtet startet med bevertning,pizza og brus.
Dagsorden ble påbegynt kl. 19.30.

Stemmeberettigede fremmøtte: Frank Aakvik
Rachel Alexandra C€tre
Elke Drdssiger
Marcus Thalberg Fagerheim
Sverre Gullikstad Johnsen
Tor Magnus Nortun
Erik van Rijt
Håkon Solberg
Merete Thalberg

Totalt 9 stemmer representert

Anicet Batela Mayela

1. Godkiennins av de fremmøtte stemmebereftisede
representantene
Sverre G. Johnsen påpekte at Anicet B. Mayela ikke var stemmeberettiget, jf.
statuttenes krav, men foreslo å gi han talerett under årsmøtet.

Det ble enstemmig vedtatt å gi Anicet B. Mayela talerett.
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godljent.
Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

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

Erikvan Rijt ble enstemmigvalgt som ordstyrer.
Sverre G. Johnsen ble enstemmigvalgt som referent.
Tor Magnus Nortun og Håktn Solberg ble enstemmig valgt til å signere protolusllen.
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4. Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs årsmeldins
Erik van Rijt gikk igiennom årsmeldingen.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med redaksjonelle endringer og følgende
spesifikke endring:

e Erikvan Rijt graderte til 1. lq,u den 8. juli.

5. Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs resnskap
Erik van Rijt leste opp revisjonsberetningen. Sverre G. Johnsen påpekte at det var en
liten differanse mellom underskuddet oppgitt i regnskapet og i revisjonsberetningen.
Årsmøtet ønsket ikke en detaljert gjennomgang av regnskapet.
Det ble åpnet for spørsmål rundt regnskapet og Sverre C. Johnsen svarte på disse.

Re gnskapet ble enstemmi g godkj ent.

6, Fastsettelse av Trondheim Aikidoklubbs medlemskontinsent
Sverre G. Johnsen presenterte styrets forslag som innebar å videreføre dagens
medlemskontingent på kr 400 per åtr. Medlemskontingenten går til å dekke
medlemskapet i Trondheim Aikidoklubb, medlemskap i Norges Aikidoforbund og
Norges Kampsportforbund samt forsikring.
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7. Vedtak av Trondheim Aikidoklubbs budsiett
Erik van Rijt leste opp styrets forslag til budsjett for 2014. Det ble åpnet for spørsmål
og Sverre G. Johnsen svarte på disse.

Styrets budsj ettfurslag ble enstemmig vedtatt.

L Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs orsanisasionsplan
Forslag til endringer i organisasjonsplanen ble sendt ut som vedlegg til sakspapirene.
Ingen andre endringer ble foreslått.

Alle de utsendte endringsforslagene til organisasj onsplanen ble enstemmi g ve dtatt.

L Vals
Erik van Rijt la fram valgkomiteens innstilling til klubbstyre og revisorer for 2014.
Det ble foreslåu å splitte opp nestleder- og kasserervervene og at styret engasjerer
kasserer/regnskapsfører. Forslaget innebærer at regnskapsfører/kasserer ikke er med i
styret.
Marie E. J. Vo var foreslått som regnskapsfører. Sverre G. Johnsen poengterte at
Marie er hans samboero men årsmøtet fant ikke dette å være et problem.
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Sverre G. Johnsen foreslo at styret representerer klubben eller delegerer representasjon
ved ting og møter i de organisasjonene klubben er tilsluttet.

Sverre G. Johnsen presenterte styrets innstilling til valgkomite. Det var kun funnet
lederkandidat (Jutta Enneking) og en medlemskandidat (Helle Buvik). Marcus F.
Thalberg ble foreslått til den ledige plassen som medlem i valgkomiteen, men han
takket nei. Elke Drdssiger ble deretter foreslått. Hun takket nei til å være fast medlem,
men takket ja til å være varamedlem.
Det ble foreslått at valgkomiteen skulle ffi mandat til selv å fylle den ledige plassen.

I forbindelse med klubbens medlemsundersøkelse har det kommet fram at en del ser
behov for å ha en tillitsvalgf de kan henvende seg til i vanskelig saker og som kan ta
disse sakene videre opp med styret og/eller instruktørene. I forkant av årsmøtet ble det
oppfordret til å foreslå kandidater til et slikt verv, men ingen forslag kom inn. Det kom
heller ingen forslag i løpet av årsmøtet. Behovet for et slikt verv ble diskutert. Det
oppfordres til å ta opp ting med et styremedlem man har tillit til eller å bruke et annet
klubbmedlem man har tillit til som mellommannlkvinne hvis man ønsker
konfidensialitet.

q. Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som leder og Erik van Rijt ble
enstemmig valgt som nestleder. Styret engasjerer regnskapsfører (Marie E. J.

b. K?;r", Catre ble enstemmig valgt som styremedlem, og na,ko, Solberg ble
valgl somvaramedlem.
Audun Moa og Ragnhild Vinkenes ble enstemmigvalgt som revisorer.
Styret representerer Hubben ved ting og møter i de organisasjoner klubben er
tilsluttet.
Jutta Enneking ble enstemmig valgt som leder av valgkomiteen, Helle Buvik
ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen og Elke Drdssiger ble
enstemmig valgt som varamedlem i valgkomiteen. Det ble enstemmig vedtatt at
Valgl<omiteenfår mandat til selv å.fylle den siste plassen.
Ingen ble valgt som tillitsvalgt man køn henvende seg til i vanskelige saker.

Møet hevet kl. 20.30

lctr {VrUfu"\

' , t, - i l> l  /  " lU/-  L \  i t
vL{41\4\,-Y (*)<4\

Håkon Solberg t)

c.
d.

e.

Tor Magnus Nortun
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