Protokoll fra årsmøte i Trondheim IBK
Idrettens Hus, Trondheim, 29. mars 2019

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
5 representanter var tilstede ved starten av møtet:
Tom Bruvik, Lisbeth Skei, Paul Daniel Johansen, Jim Løvås og Åsmund Sjøberg.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Forretningsordning:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (sak 3). Den valgte sekretæren
skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre
minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker
som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte
taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan
ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
Innstilling: Åsmund Sjøberg som dirigent, Jim Løvås som sekretær, Paul Daniel
Johansen og Tom Bruvik som desisorer.
Følgende hadde ordet i saken:
Vedtak:
Som dirigent ble Åsmund Sjøberg enstemmig valgt.
Som sekretær ble Jim Løvås enstemmig valgt.
.
Til å skrive under protokollen ble Tom Bruvik og Paul Daniel Johansen enstemmig
valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding 2018
Innstilling:
Årsberetningen for 2018 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Åsmund Sjøberg og Paul Daniel Johansen.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt med tilføyelse om at to av klubbens medlemmer, Espen Sjetne og
Torbjørn Alvestrand har dømt i Forbund serien.

Sak 5. Regnskap 2018
Innstilling:
Styret anbefaler årsmøtet å vedta vedlagt regnskap.
Følgende hadde ordet i saken: Åsmund Sjøberg, Paul Daniel Johansen og Tom Bruvik.
Vedtak:
Regnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak 6.1 Fremtidig organisering av klubbens aktivitet
Årsmøtet gir styret fullmakt til å avklare og evt. endre samarbeidsformen idrettslaget
har til Midt-Norge Bandyregion vedr. gjennomføring av klubbens aktivitet. Dette i
henhold til mest mulig aktivitet for flest mulig i klubbens regi.
Åsmund Sjøberg redegjorde om saken.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 6.2 Oppdatert lov
Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta de nødvendige endringer som trengs ihht.
oppdatering av idrettslagets lov.
Vedtak:
Forslaget bleenstemming vedtatt.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Forslag:
Medlemskontingent 100 kr. Treningsavgiften settes av styret og skal gjenspeile
aktivitetsnivået til det enkelte medlem.
Følgende hadde ordet i saken: Åsmund Sjøberg.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sak 8. Budsjett 2019

Innstilling:
Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2019, se vedlegg.
Følgende hadde ordet: Åsmund Sjøberg, Paul Daniel Johansen og Tom Bruvik.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
«Organisasjonsplan for Trondheim Innebandyklubb» se vedlegg.
Innstilling:
Styret anbefaler årsmøtet å vedta organisasjonsplanen.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg
Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av ordstyrer, Åsmund Sjøberg og styreleder
Jim Løvås.
a) Leder:
Jim Løvås (gjenvalg- velges for 2 år).
Vedtak:
Leder enstemmig valgt.
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
Tom Bruvik (ikke på valg).
c) Styremedlem:
Lisbeth Skei (gjenvalg, velges for 2 år).
Vedtak:
Styremedlem enstemmig valgt.
d) Valgkomiteens innstilling på varamedlem:
Paul Daniel Johansen (ikke på valg).
e) Valgkomiteens innstilling på valgkomite:
Leder: Espen Sjetne (gjenvalg, velges for 1 år).
Medlem: Torbjørn Alvestrand (gjenvalg, velges for 1 år).
Medlem: Torill Løvås (gjenvalg, velges for 1 år).
Vara: Johannes Løvås (ny, velges for 1 år).

Vedtak:
Enstemmig valgt.
f) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Mariann Førde og Tomas Trogstad (nye, velges for 1 år).
Vedtak:
Enstemmig valgt.
Møtet ble avsluttet klokken 1635.
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