Referat årsmøte 15. mars 2012

Pillarguri Badmintonklubb

Referat fra årsmøte i Pillarguri Badmintonklubb
Tid
Sted

: Torsdag 15. mars 2012, kl. 19.00
: Klubbhuset Otta IL

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer
Referent
Godkjenning av protokoll

: Lars Hagen
: Bente Krogsæter
: Radu Carlan og Dag Gården

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 3: Årsmelding v/Lars Hagen.
Lars Hagen gikk gjennom årsmelding.
Korrigering: Otta Open 2012 blir ikke helgen 24. – 26. august, men helgen 17. – 19. august.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap v/Mona H. Flåtten
Mona hadde ikke anledning til å møte. Årsmøtet gikk gjennom regnskapet, og godkjente det under
forutsetning at det nye styret sørger for at det blir revidert samt at det gis en oversikt over likviditeten.
Viktig at medlemsavgift og treningsavgift blir spesifisert i regnskapet neste gang. Det betyr at
egenandeler fra spillere kommer som en egen post.

Sak 5: Forslag til budsjett v/Dag Gården
Dag Gården la fram et nøkternt budsjettforslag. Budsjettet ble godkjent.

Sak 6: Valg v/valgkomiteen. Se vedlagte liste over kandidater til styret.
Til tross for hard jobbing, har ikke valgkomitéen klart å få folk til å ta på seg verv til styret, men de har
fått noen navn som kan danne grunnlag for å danne et nytt styre. Årsmøtet vedtar derfor at nåværende
leder, Lars Hagen, tar ansvar for å kalle inn de som har sagt seg villige til et konstituerende styremøte.
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Verv
Blir klart etter konstituerende
møte. Lars Hagen kaller inn.

Forslag
Lars Erik Hagen
Dag Gården
Rita Nordfjæren
Jan Teigen
Kristin Yttre
Bjørn T. Olsen
Line Eide
Heidi Pedersen
Per Arne Bjørklund
Kari Øihusom
Paul Skuland

Valgkomité (leder)
Valgkomité

Varighet
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år

Sak 7: Medlemskontingent
Støttemedlemskap
Enkeltmedlemskap
Familiemedlemskap
Treningsavgift t.o.m. U13
Treningsavgift f.o.m. U15

: 100,: 200,: 300,: 600,: 1 000,-

Sak 8: Handlingsplan
Årsmøtet gikk gjennom handlingsplanen, og ber det nye styret spesielt prioritere punkt D. Årsmøtet
oppfordrer det nye styret til å utarbeide tiltaksplaner med ansvar og tidsfrister.

Sak 9: Sponsorstrategi
Årsmøtet ber det nye styret utarbeide forslag til reglement for sponsing. Styret fatter vedtak etter
høringsrunde blant alle klubbens medlemmer.

Sak 10: Rekruttering
Årsmøtet oppfordrer det nye styret til å ha fokus på rekruttering. Dette må være førsteprioritet, og at en
tenker rekruttering både for barn og voksne. Viktig å få på plass halltid og aktuell(e) trener(e).

Sak 11: Eventuelt
I: Representant til Sel idrettsråd
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Lars Hagen har sittet som PBKs representant i Sel Idrettsråd. Han trekker seg nå, og det nye styret
må oppnevne en person til idrettsrådet i Sel.

Protokoll godkjent

Otta, den____________

________________________
Bente Krogsæter

Otta, den____________

_________________________
Radu Carlan

Otta, den____________

_________________________
Dag Gården
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