ÅRSMØTE SVEIVA INNEBANDY
Tilstede:
Antall stemmeberettigede: 37
Sted: Rommen skole Auditoriet
Referent: Astrid Anderson
Dato: 11.03.20

ÅRSMØTE 11. mars 2020
NR.

BESKRIVELSE

VEDTAK
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1

Godkjenning av de stemmeberettigede

Godkjent

Styret var
tellekorps

Det møtte opp 40 personer til årsmøtet. 37 av disse hadde
stemmerett.

2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

3

Valg av møteleder, sekretær (referent) og to personer til
å undertegne protokollen.

Vedtatt

Møteleder: Geir Arkøy
Referent: Astrid Anderson
2 til å undertegne protokollen: Ann Mari Bilstad og Helge
Mallaugstredet

4

Gjennomgang og behandling av Årsberetning for 2019
Årsberetningen er lagt ut på www.sveiva.no
Kommentarer rundt årsberetningen:
Møteleder gikk gjennom årsberetningen.
Det ble lagt til som informasjon (under overskriften «styrets
arbeid») at Salming/Pure Play er valgt som ny

Godkjent

NR.
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VEDTAK

INFO

totalleverandør, de leverer både klær og utstyr.

5

Gjennomgang og behandling av regnskapet for 2019

Godkjent

Lene Lindgren fra styret gikk gjennom årsregnskapet. Det
ble spurt om kundefordringer, og kasserer forklarte at dette
bl.a. handlet om avgifter som ikke var kommet inn på
gjeldende tidspunkt, men som nå for det meste er kommet
inn.
Budsjett 2020

Vedtatt

Lene Lindgren viste budsjettet

6

Gjennomgang og behandling av innkomne forslag:
Forsalg til vedtak fra styret
Virksomhetsplanen

Vedtatt

Forslag til virksomhetsplan er skrevet av styret med
forankring i ønsker og behov i klubben. Formen på planen er
revidert og kortet ned fra tidligere år for å gjøre den mer
oversiktlig. Styret spør årsmøtet om denne kan ligge til grunn
for videre virksomhet (3 år).
Handlingsplan

Vedtatt

Laget for et år. Styret er fornøyd med handlingsplanen som
arbeidsverktøy og spør om å få fortsette å jobbe med denne.
Fastsettelse av treningsavgift
Det er foreslått at treningsavgiften økes med 200 kroner for
sesongen 2020/21. Klubben trenger større inntekter, og for å
unngå dugnadsbelastningen, foreslår styret å øke avgiften.
Familier med økonomiske utfordringer, kan fortsatt søke å
dekke dette fra bydelen og vil ikke belastes ytterligere
Kommentar om at den økte avgiften for Old Girls ikke

Vedtatt

Med 1200
som avgift
for Old Girls
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Vedtatt

Med økning
av supportermedlemskap
til 600

Vedtatt

Med
poengtering
av
framgangsmå
te for
innbetalinger
og mulighet
for forskudd i
forbindelse
med cuper ol.

samsvarer med tilbudet de får fra klubben – for eksempel
uten fast treningstid eller trener. Det ser også ut til at
summen i forslaget for OG er feil og at det skulle vært 1200,
men selv dette hevdes å være høyt i forholdet til tilbudet.
Fastsettelse av medlemsavgifter
Det ble foreslått fra salen at man i tillegg til de foreslåtte
økningene skal øke supportermedlemskap til 600 (det vil
veie opp for reduksjon for treningsavgift for OG til 1200)
Lagkasse
Spørsmål fra salen om hvordan man praktisk skal sette inn
penger på lagkassa. Skal en samle inn først for laget og så
sette inn på Sveivas konto, eller skal alle sette pengene inn
direkte? Kasser forklarer at det er viktig at man setter penger
direkte inn på lagets konto med formål og rett
avdelingsnummer for å unngå at pengene knyttes til
enkeltperson. Dette innebærer merarbeid for kasserer, men
ikke uhåndterlig. Det er viktig at lagleder holder
skyggeregnskap.
Det kommenteres også at det er problematisk for lagledere å
få faktura på cuper etc. og at det ofte forlanges kontant
betaling. Det kan imidlertid utbetales forskudd til lagledelse,
så det kan løses slik.
Forslag fra Terje Sletten

Vedtatt

Foreslår et informasjonsmøte for medlemmer, foresatte og
lagledelse/trenere i september/oktober for å holde god
kontakt mellom styret og klubben
7

Valg
Valgkomiteen ved Stian Johansen presenterte komiteens
forslag:
Leder: Jenny Håmås Johansen (velges for 2 år)
Nestleder: Espen Møkkelgjerd (velges for 1 år)
Styremedlem: Naima Ashgar (velges for 2 år)
Styremedlem: Torunn Holm Svensson (velges for 2 år)
Styremedlem: Petter Nygaard: (velges for 2 år)
Vara: Mathias Szallies (velges for 2 år)

Alle de
foreslåtte
ble valgt
ved
akklamasjon
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Styremedlem: Anton Lundberg (ikke på valg,1 år igjen)
Styremedlem: Anne Lene Lindgren (ikke på valg, 1 år igjen)
Valgkomite:
Stian Johansen
Thomas Tveterbråten
Jorunn Øistad
Thomas Haraldsen (vara)
Til orientering: Sveiva Innebandys styre har i perioden
2019/2020 hatt følgende sammensetning:
Leder: Jenny Håmås Johansen (2019/2020)
Nestleder Jørn Skyrud (2019/2020)
Styremedlem: Naima Asghar (2017/2020)
Styremedlem: Anne Lene Lindgren (2016/2020)
Styremedlem: Anton Lundberg (2019/2020)
Vara: Espen Møkkelgjerd (2019/2020)

8

Eventuelt

Info

Thomas Haraldsen og Malin Pettersen fikk blomster og takk
for sin innsats med henholdsvis økonomi og sosialkomiteen.

Oslo, 11. mars 2020

_______________________
Ann Mari Bilstad

_________________________
Helge Mallaugstredet
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