
 
 

Referat fra Generalforsamling 26.6.2020 
 
Sted:  Innherredsv. 19, Trondheim 
  kl. 18.00  
 
 

Stemmeberettigede fremmøtte: Rachel Alexandra Cêtre 
 Marius Warholm Haugen 
 Jutta Enneking 
 Jostein Espe 
 Tor Magnus Nortun 
 Sverre Gullikstad Johnsen 
  
 Totalt 6 stemmer representert 
  
 

1. Godkjenning av de fremmøtte stemmeberettigede 
representantene 
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent. 

 

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å signere 
protokollen 
Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som ordstyrer. 
Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som referent. 
Jostein Espe og Tor Magnus Nortun ble enstemmig valgt til å signere protokollen. 

 

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.  
Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 

 

4. Behandling av Trondheim Aikidoklubbs årsmelding 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med noen små endringer/tillegg. 
 

5. Behandling av Trondheim Aikidoklubbs regnskap 
Sverre G. Johnsen presenterte regnskapet og svarte på spørsmål. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

6. Fastsettelse av Trondheim Aikidoklubbs medlemskontingent 
Det ble enstemmig vedtatt å videreføre medlemskontingent på kr 300 per år. 
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7. Vedtak av Trondheim Aikidoklubbs budsjett, herunder 
fastsettelse av treningsavgift 
Styrets budsjettforslag innebar å videreføre dagens treningsavgifter og 
rabattordninger. 
Styrets forslag til treningsavgifter og rabattordninger ble enstemmig vedtatt: 
Dagens treningsavgift og rabattordninger beholdes. Styret gis mandat til å utvise noe 
skjønn, men likhetsprinsippet skal ligge til grunn ved innkreving av 
medlems/treningskontingent og innrømmelse av rabatt. 
Sverre G. Johnsen presenterte styrets forslag til budsjett og svarte på spørsmål. 
Styrets budsjettforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Behandling av Trondheim Aikidoklubbs organisasjonsplan 
Ingen konkrete endringsforslag til organisasjonsplanen forelå. Styrets forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Styreleder gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Trondheim Aikidoklubbs 
organisasjonsplan samt gjøre tilpasninger i samsvar med gjeldende lovnorm. 
 

9. Ny lovnorm for idrettslag fra 1, januar 2020 
Sverre G. Johnsen informerte om at det trådte i kraft ny lovnorm for idrettslag fra 1. 
januar. Denne ble vedtatt på Idretstinget 2019. Lovnormen behøver ikke å vedtas på 
idrettslagets årsmøte, men kan vedtas ved ordinært styrevedtak. Dersom det er avvik 
mellom idrettslagets vedtekter/lover og lovnorm, er det lovnormen som gjelder. 
Informasjon om ny lovnorm (bl.a. informasjonsskriv, mal, veileder samt endringslogg) 
kan finnes på https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/. 

 

10. Valg 
Valgkomiteens innstilling til klubbstyre og revisorer for 2020 ble lagt fram. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Sverre G. Johnsen foreslo at styret representerer klubben eller delegerer representasjon 
ved ting og møter i de organisasjonene klubben er tilsluttet. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt 
Det var ikke funnet nok kandidater til alle verv innen årsmøtet. Jostein Espe foreslo seg 
selv som medlem i valgkomiteen. Det ble foreslått å gi styret fullmakt til å fylle de 
resterende vervene. Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

a. Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som leder og Rachel Cêtre ble 
enstemmig valgt som nestleder. Silje Nes Skrede ble enstemmig valgt som 
styremedlem. Styret gis fullmakt til å finne en vara. 

b. Heiko Gaertner ble enstemmig valgt som medlem av kontrollutvalget. Styret 
gis fullmakt til å finne et medlem og en vara for å fylle opp utvalget. 

c. Styret representerer klubben ved ting og møter i de organisasjoner klubben er 
tilsluttet og er gitt mandat til å delegere representasjonen. 

d. Jutta Enneking ble enstemmig valgt til leder av valgkomiteen. Marius 
Warholm haugen og Jostein Espe ble valgt som medlemmer av valgkomiteen. 
Styret fikk fullmakt til å finne vara til valgkomiteen. 
 

Møtet hevet kl. 19.30 
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