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Sted: Mellomila 34
kl. 14.00

Stemmeberettigede fremmøtte :

Aikidoklubb

Observatør:

Audun Moa
Erik van Rijt
Maie Vo
Juttra Enneking
Dirk Kilian
Sverre G. Johnsen

Ragnhild Vinkenes

1. Godkienning av de fremmøtte stemmeberettisede,
representantene
Det ble papekt at Ragnhild Vinkenes kunne være observatør, men ikke hadde
stemmerett siden hun ikfte oppfylte kravene til å være stemmeberettiget medlem av
Trondheim Aikidoklubb.
De øvrige fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.
Totalt var seks stemmer representert.

2. Godkiennins av innkallins os dassorden
Jutta foreslo htilføye to saker til dagsorden:

a. Inkassobyrå.
b. Styreleders oppgaver.

Det ble debattert hvorvidt det var mulig å ta opp saker som ikke allerede var oppført
på dagsorden, og det ble tilslutt avholdt avstemning om hvorvidt disse sakene skulle
tas opp.

a. 1 stemme for, 5 mot
b. 1 stemme for, 5 mot

Juttas forslag ble dermed ikke tatt med på dagsorden.

Sverre kommenterte at fullstendig oversikt over klubbens fordringer ble sendt ut
sammen med innkalling til årsmøtet. Han poengterte at dette ikke er offentlig
informasjon og at dette ikke bør skje igjen.

Sverre foreslo e flvtte sak
budsjettbehandling.

Jutta forlot møtet kl. 14.45.

10a, F{jertestarter /sikkerhet, innunder sak 8,

fth
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Det ble enstemmig vedtatt at Sverres forslag skulle
giennomfbres.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent med Svetes
endring.

Aikidoklubb

4.

3. Valg av ordstvrer. referent og to personer til å signere
protokollen

Audun Moa ble enstemmigvalgt som ordstyrer.
Sverre G. Johnsen ble enstemmigvalgt som referent.
Audun Moa og Dirk Kilian ble enstemmigvalgt til å signere protokollen.

av Trondheim Aikidoklubbs
rsmeldingen ble lest opp og godlcjent med redalcsjonelle endringer.

5. Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs resnskap
Regnskapet ble gjennomgått og kasserer (Audun Moa) svarte på spørsmåI.

Jutta returnerte til møtetkl. I 5. I 5.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått og revisor (Sverre G. Johnsen) svarte på
spørsmåI.

Re gnskapet bl e enstemmig godkj ent.

6. Fastsettelse av Trondheim Aikidokluh,bs medlemskontinsent
Det forelå to forslag til endring av klubbens kontingenVtreningsavgift-strukhr.

a. Sfyrets forslag innebar å beholde dagens ordning men å innføre en årlig
medlemsavgift på k 400.

b. Sverre presenterte en omfattende errdring i prisstrukturen (se vedlegg) som
innebar å innføre medlemsavgift, fierne bindingstiden på medlemskap og
eksisterende rabattordning til medlemmer i Trondheim Judokwai og
Trondheim Stokkan Karateklubb, forenkle treningsavgiften for voksne
medlemmer, bestemme treningsavgift for barn og giester i klubben.

Forslagene ble presentert og debattert.
Det ble poengtert at:

ffi
A f/t
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a. betaling av medlemsavgiften gir medlemskap i klubben,
med tilhørende stemmerett på generalforsamling og
øvÅge rettigheter og plikter spesifisert i klubbens lov.

b. barnemedlemskap ikke eksisterer, men at foresatte av
bam som trener i klubben må være medlem; dersom flere
søsken trener ogleller den foresatte selv trener, holder

Aikidoklubb
det at familien er

representert gj ennom ett medlemskap.
c. å fastsette en lav treningsavgift for barn er uklokt når det er uvisst hva

klubbens husleiekostnader blir for bam.

Det ble fiørst stemt over hvorvidt det var ønskelig med en endring. Det ble enstemmig
vedtatt at en endring var ønskelig.
Styret ønsket å trekke sitt forslag til fordel for Sverres forslag.
Jutta foreslo å ikke fastsette prisen på barnetreningen før vi med sikkerhet vet hvilke
husleiekosfirader klubben fir på dem.

Sverres forslas med Juttas endrins ble vedtatt:

Medlemsavgift (inkluderer medlemskap i NKF, NAF og TAK samt
forsikring)
(Det er mulig å være medlem uten å trene/betale treningsavgift)

lv 400 per år

Nye medlemmer tilbys en oppstartspakke som inkluderer to
måneders trening, draLrt og sandaler.

tu 600

Treningsavgift

Prøvetimorlkorttids gi e ster
(noen ffi treninger; må signere ansvarserklæring)

gratis

Gjester fra NTNUI aikido
(har forsikring)

gratis

Voksne ler 200 per mnd.

Barn under 13 år
@orsikring er gratis. En forelder per familie må betale
medlemsavgift)

Langtidsgiester
(Blir ikke medlem i TAK eller NAF, men ftr forsikring
gjennom treningsavgiften. Gjesten må komme utenbys fra og
ha en klart definert hjemreisedato.)

lcr 300 per mnd.

På alle fakturaer tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 5.
Purregebyr er kr 50.

W3 r /
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7, Sammenslåins av Trondheim Aikidokluhb os
Trondheim Hokusei Aikidoklubb
Det ble informert om bakgrunnen for saken.
Trondheim Aikidoklubb oe Trondheim Hokusei Aikidoklubb har
i en tid vært i samtaler om mulighetene for å slå sammen de to klubbene, først og
fremst for å spare administrative ressurser. Da THAKs hovedinsfitil<tør, Mathias
Alerini, flyttet til Bergen høsten 2010 ble sammenslåingen enda mer aktuell.

Sverre leverte et forslag til vedtak, som han også hadde foreslått skulle vedtas på
THAKs årsmøte;
Det vedtas at Trondheim Hokusei AiHdoklubb €fUQ og Trondheim Aikidoklubb
gAn slås sammen.
TAKr organisatoriske struktur videreføres i den sammenslåtte klubben. Dette betyr i
pralæis at TAKs orgønisasjonsnummer, vedteher, bankforbindelse, etc. videreføres i
den sammenslåtte klubben. Begge klubbene går inn i den sammenslåtte klubben med
alle sine ahiva (eiendeler, fordringer, bankinnskudd) og passiva (gield, egenkapital).
De to klubbenes medlemmerfortsetter som medlernmer i den sammenslåtte klubben.

Den sammenslåtte klubbens navn skal være Trondheim AikidoHubb.

Sammenslåingen er effektivfra og med den 7. februar 201...

Sammenslåingen er gtldig og ansett som gjennomført om den vedtas med g,tldig
flertall i hver av de to klubbene, på deres respeWive årsmøter.

Sverres forslag ble diskutert.
Forslaget ble vedtatt rned 5 stemmerfor, ingen i mot og I m,holden.

8. Vedtak av Tfondheim Aikidoklubbs budsiett
Audun presenterte styrets forslag til budsjett.

Det ble poengtert at det nå måtte budsjetteres med medlemsavgift jfr. vedtak i sak 6,
fastsettelse av klubbens kontingent.
Budsjettet ffir således kr 6400 mer på inntektssiden (budsjettert med 16 medlemmer).

Jutta foreslo at punktet "Reklamekostnad" skulle endres til "Rekrutteringskosfirad".
Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble diskutert betydningen av hjertestarter i klubbens lokaler. Det ble også
poengtert at kurs i førstehjelp burde gjennomføres.

Sverre foreslo, med utgangspunkt i styrets forslag og innførsel av medlemskontingent
følgende endring:
Instruktørutdanning - 4000 kr

Aikidoklubb

Sosiale tiltak +4000 kr

4/4
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Rekrutteringskost. +2400kt
Hjertestarter +4000 kr
Det opprettes et fond for å spare til hjertestarter, da disse koster
en del. Samtidig signaliserer budsjettforslaget at styret skal utrede
muligheter for innkjøp/leie av hjertestarter og
finansieringsmuligheter for dette og også muligheten for å samarbeide med Trondheim
Budosenter og/eller Trondheim Judokwai og Trondheim Shotokan Karateklubb.

Det ble enstemmig vedtatt å endre styrets forslag.

Erik foreslo at punktet "Hjertestarter" skulle endres til "Sikkerhet".

Audun foreslo at punktet "Hjertestarter" skulle endres til "Hjertestarter/Sikkerhet".

Sverre trakk sitt forslag til fordel for Auduns forslag.

Det kom ikke inn flere endringsforslag til budsjettet.

Det ble stemt over Sverres forslag med endringer foreslått av Erik og Audun.
Eriks forslag fikk 2 stemmer og Auduns forslag f*k 4 stemmer.

Aikidoklubb

Vedtatt 2011:
T-konto Kontonavn Regnskap 2010 Budsjett 2011 Note

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 12193 I 000 Overskudd fra leire + draktsale ++
Medlemsavgift 6 400

3922 Trenngsavgift 31 365 38 400 16 medlemmer, 200 pr mnd i 12 mnd

Sum innækt 47 800

6300 Leie lokaler
6420 Leiedatasystemer
6550 Driftsmateriale
6865 Instruktørutdanning

Rekrutteringskosbrad
7456 NAF-Kontingent
7457 NKF-kontingent
7792 Sosiale aktiviteter

llj ertestarter/Sikkerhet

Sum kostnad

13 700 19 200 100 kr per medlem per måned
2294 I 500 Domene + regnskapsprogram + medlemssystem
I 140 1 200
| 767 4 000
3 343 5 400 Foldere * avisannonser **
I 550 I 900 300 + 100 krpermedlemperår
3 990 3 360 210 kr per medlem per år, inkl. forsikring

ts9 5240
4 000

47 800

Driftsresultat 0
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L Vals
Da klubben ikke har hatt noen valgkomite i 2010, var styrets
innstilling til verv for 201l:
Leder: Erik van Rijt
Nestlederlkasserer: Audun Moa

Aikidoklubb
Styremedlem:
Revisorer:

Maie Vo
Sverre G. Johnsen og Bjørnar Nilsson

Det ble foreslått Audun som leder, Maie som nestleder og Erik som styremedlem, men
Audun og Maie takket nei.
Det ble foreslått Ragnhild Vinkenes som vara til styret, men hun takket nei.
Det ble foreslåU Dirk Kilian som vara til styret; han takket ja.

Det kom ikke inn flere forslag og styret med vara og revisorer ble enstemmig valgt.

Sverre foreslo så at styret kunne representere klubben i ting og møter i organisasjoner
der klubben er tilsluttet.
Jutta foreslo at styret har mulighet til å delegere representasjonen av klubben der det er
praktisk.

Audun foreslo Sverre som leder av valgkomiteen, men han takket nei.
Sverre foreslo så Ragnhild som leder av valgkomiteen og Jutia som medlem av
valgkomiteen. De takket ja og ble enstemmig valgt.
Styret jobber med å finne et siste medlem samt vara til valgkomiteen.

a. Erik van Rijt ble enstemmig valgt som leder og Audun Moa ble enstemmig valgt
s om ne stle der/kns s er er.

b. Maie Vo ble enstemmig valgt som styremedlern, og Dirk Kilian ble valgt sorn
varamedlem.
Sverre G. Johnsen og Bjørnar Nilsson ble enstemmig valgt som revisorer.
Styret representerer klubben i ting og møter i organisasjoner der Hubben er
tilsluttet, men har mandat til å delegere representasjonen der det er praktisk.
Ragnhild Vinlrenes ble enstemmig valgt til leder av vølgkomiteen, og Jutta
Enneking ble enstemmig valgt som medlem av valglcomiteen, Styret jobber med å
finne et siste medlem samt vara til valgkomiteen.
Styret delegerer ansvarfor klubbens web-sider etter behov.

Møet hevet kl. 18.00

A hl,.''\ lrl^ oØ,.

c.

d.

e.

f.

Audun Moa Dirk Kilian
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