Årsmøte Ski klatreklubb (saksliste)
Årsmøtet avholdes i Alliansehallen Ski, møterom 2.etg
Onsdag 14. februar 2018 kl.18:00-20:00
Velkommen - det serveres kaffe, te + noe attåt:)
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og idrettslagets organisasjonsplan
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

•

Se eget dokument.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

•

Forslag:

7. Utvidelse av klatreanlegg
•

Forslag: Klubben/styret ønsker årsmøtets godkjenning for å starte ett prosjekt som har til
formål å kunne fremlegge en konkret sak mtp omfang, gjennomførbarhet, kostnader og
fremdriftsplan mtp å utvide/endre klatreanlegget i Alliansehallen. Denne saken skal
godkjennes av årsmøte før iverksettelse.
Bakgrunn for å gjøre en slik utvidelse har flere årsaker: Lage en større barnevegg, gjøre
anlegget mer attraktivt, utvikle anlegget og skape mer engasjement.
Ett prosjekt som omfatter en utvidelse av klatreanlegget til en slik størrelse at det utløser
mulighet for tippemiddelstøtte må antas å komme på en totalkostnad i størrelsesorden kr.
800.000,-. (ref presentasjon som gjøres på årsmøtet).

8. Fastsette medlemskontingent.
•

Forslag: Inntekter fra medlemskontigent skal dekke utgiftene vi har til leie i Alliansehallen. Ut
fra dette foreslås følgende basert på medlemsmassen pr 01.01.2018:
o Enkeltmedlemskap barn/ungdom (t.o.m. kalenderår man fyller 18) kr. 800,o Enkeltmedlemskap voksen kr. 1.000,o Familiemedlemskap: kr 1.500,o Drop-in barn/ungdom (t.o.m. kalenderår man fyller 18): kr. 75,- pr. gang
o Drop-in voksen: kr. 100,- pr gang

9. Vedta idrettslagets budsjett for 2018.

•

Se eget dokument.

10. Endring av antall medlemmer i styret
•

Forslag: Endre antall medlemmer i styret til: leder, nesteleder, tre styremedlemmer, ett
varamedlem. Bakgrunnen for forslaget er at det er utfordrende å rekruttere deltagere til styret.

11. Valg: Styret
Valgkomiteens innstilling, basert på foreliggende norm for antall medlemmer i styret:
Egil Arne Soldal (1 år) Styreleder
Xxxx xxxxx (2 år) Nestleder (mangler kandidat)
Martin Aarflot (1 år) Styremedlem
Hans Petter Berg (2 år) Styremedlem
Håvard Lindegård (2 år) Styremedlem
Kaja Ingum (2 år) Styremedlem
Xxxx xxxxxx (2 år) Styremedlem (mangler kandidat)
Vara: xxxx xxxx (2 år) varamedlem (mangler kandidat)

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

•
•

2 revisorer
Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

Sakspapirer/dokumenter er tilgengelig og finnes på www.skiklatreklubb.no, fra 31.01.2018

Mvh
Styret i Ski klatreklubb

