
 
 

Referat fra Generalforsamling 18.6.2021 
 
Sted:  Microsoft Teams (Digitalt) 
  kl. 18.00  
 
 

Stemmeberettigede fremmøtte: Rachel Alexandra Cêtre 
 Silje Nes Skrede 
 Heiko Gaertner 
 Marius Warholm Haugen 
 Jutta Enneking 
 Jostein Espe 
 Tor Magnus Nortun 
 Sverre Gullikstad Johnsen 
  
 Totalt 8 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. 
Heiko Gaertner og Jutta Enneking 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 
Kontrollutvalgets beretning ble lest opp, og Sverre G. Johnsen presenterte regnskapet 
og svarte på spørsmål. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
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6. Vedtak av Trondheim Aikidoklubbs budsjett, herunder 
fastsettelse av treningsavgift 
Styrets budsjettforslag innebar å videreføre dagens treningsavgifter og 
rabattordninger. Styrets forslag til medlemsavgift, treningsavgifter og rabattordninger 
ble enstemmig vedtatt. 
Dagens medlemsavgift beholdes, men foresattmedlemskap avvikles. Det innføres årlig 
medlemskontingent på kr 200 for barn/ungdom under 15 år fra og med første med-
lemskontingentfakturering. 
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. 

 

7. MARKERING AV TRONDHEIM AIKIDOKLUBBS 15ÅRS-
JUBILEUM SAMT GJENÅPNING ETTER PANDEMIEN 
Sverre G. Johnsen redegjorde for styrets ønske om å gi klubbens medlemmer en 
påskjønnelse i form av en feiring, som takk for enestående tålmodighet, utholdenhet 
og trofasthet under pandemien. 
 
Marius W. Haugen, Heiko Gaertner og Jutta Enneking meldte seg frivillig til å sitte i 
komite for markeringen. Styrets forslag til mandat ble enstemmig vedtatt: 
Komiteens mandat er å i samråd med styret, planlegge og gjennomføre en feiring så 
snart som mulig, i løpet av siste halvdel av 2021. Styret tar beslutning om 
budsjettrammer etter forslag fra komiteen. Komiteen kan selv rekruttere ytterligere 
medlemmer etter behov. 
 

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, forenklet lovnorm 
NIF har igangsatt en prøveordning der idrettslag kan vedta en lovnorm som er enklere 
enn den som i dag gjelder for idrettslag. Den nye lovnormen stiller færre krav til antall 
tillitsvalgte i idrettslaget, og overlater et større ansvar for organiseringen av 
idrettslaget til styret. Loven er også vesentlig forkortet ettersom den i en rekke 
bestemmelser bare henviser til NIFs lov og ikke gjengir bestemmelsene i sin helhet i 
loven. Dette betyr at idrettslaget i liten grad vil måtte ajourføre egen lov ved endringer 
i NIFs lovnorm. 
Styret i Trondheim Aikidoklubb har besluttet å foreslå at årsmøtet fatter vedtak om at 
idrettslaget kal delta i en prøveordning i regi av Norges idrettsforbund (NIF) gjennom 
å vedta en forenklet lovnorm. 
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Informasjon om ny, forenklet lovnorm kan finnes på: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/. 

 
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Idrettslaget deltar i prøveordning som innebærer bruk av forenklet lovnorm, og vedtar 
denne som idrettslagets nye lov med umiddelbar virkning. 

 

10. Valg 
Grunnet vedtak om å innføre forenklet lovnorm med umiddelbar virkning (se Sak 9), 
var det ikke behov for å gjennomføre valg av vara til styret, kontrollutvalg, 
representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett og valgkomite. 
Valgkomiteens innstilling til klubbstyre for perioden fram til neste ordinære årsmøte 
ble vedtatt ved akklamasjon: 
Sverre G. Johnsen ble enstemmig valgt som leder. Rachel Cêtre ble enstemmig valgt 
som nestleder. Silje Nes Skrede ble enstemmig valgt som styremedlem.  

 
 
 
Møtet hevet kl. 19.20 
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Heiko Gaertner (Jun 30, 2021 10:09 GMT+2)
Heiko Gaertner

Jutta Enneking (Jul 2, 2021 18:02 GMT+2)
Jutta Enneking
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