
 
 

Referat fra Generalforsamling 9.5.2022 
 
Sted:  Trondheim Aikidoklubb, Innherredsv. 19, Trondheim 
  kl. 19.00  
 
 

Stemmeberettigede fremmøtte: Rachel Alexandra Cêtre 
 Silje Nes Skrede 
 Ebru Akman-Wright 
 Hallgeir Løkken 
 Jutta Enneking 
 Tor Magnus Nortun 
 Sverre Gullikstad Johnsen 
  
 Totalt 7 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. 
Tor Magnus Nortun 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 
Sverre G. Johnsen presenterte regnskapet og svarte på spørsmål. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
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Referat fra generalforsamling i Trondheim Aikidoklubb 9.5.2022  

6. Vedtak av Trondheim Aikidoklubbs budsjett, herunder 
fastsettelse av treningsavgift 
Styrets budsjettforslag innebar å videreføre dagens medlemsavgifter og 
rabattordninger, men å gjøre en justering av treningsavgiften for voksne. Styrets 
forslag til medlemsavgift, treningsavgifter og rabattordninger ble enstemmig vedtatt. 
Dagens medlemsavgifter beholdes. Treningsavgiften for voksne økes til kr 315 per 
mnd. Dagens treningsavgift for barn/ungdom holdes uendret. Dagens rabattordninger 
beholdes. Treningsavgiften for langtidsbesøkende heves til kr 415 per mnd. 
Styret gis mandat til å utvise noe skjønn, men likhetsprinsippet skal ligge til grunn ved 
innkreving av medlems/treningskontingent og innrømmelse av rabatt. 
 
Endringen i treningsavgift gjøres gjeldende fra og med 1. juli. 
 
Sverre G. Johnsen presenterte styrets forslag til budsjett og svarte på spørsmål. 
Styrets budsjettforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

7. 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. 
 

8. Valg av nytt styre 
Forslaget om gjenvalg av klubbstyret 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. 20.30 
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