Sakliste og sakspapirer for årsmøtet i Centrum Taekwondo
Onsdag 2. juni 2021 avholdes møtet på FYSAK kl 19:20
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi
fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer og minst ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med to medlemmer
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Årsberetning

2020
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle
undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på
aktivitet og økonomisk status i idrettslaget.

2

Styrets sammensetning
Leder: Lars Hystad
Nestleder: Bernt Skaalvik
Kasserer: Bjørn Sulen
Styremedlem: Thea Strand
Vara: Arild Korsnes
Valgkomité: Jørgen Berg og Birger Røsæther
Revisorer: Karina Storesund og Nathalie Holum

Styrets arbeid
Det er avholdt 3 styremøter i løpet av året, i tillegg er det ukentlig gjennomført 1-1 møter
mellom leder og de enkelte ressurspersoner i styret i saker om ikke krever hele styret samlet.
Spesielle oppgaver
Styret har som mål å drive klubben på en effektiv og god måte uten at vervene blir til hinder
for aktiv deltagelse på klubbens treninger. Spesielle oppgaver styret har jobbet med er å sikre;
god administrasjon av medlemsmassen gjennom medlemssystemet, opprettholde god
økonomi og sikre et godt treningstilbud til alle medlemmene. Vi sørger for god og oppdatert
informasjon til medlemmene gjennom våre kanaler www.centrumtkd.no og gruppe/ side på
Facebook. Styret har i 2020 hatt høyt fokus på valg av nytt medlemssystem da forbundet sitt
egne system skal fases ut. Etter demonstrasjon og vurdering av flere ulike systemer falt til
slutt valget på IdrettenOnline. Det nye systemet skal være operativ i løpet av våren 2021.
Aktivitet
2020 startet meget bra, med dangradering for tre av klubbens utøvere under nyttårsleieren på
Olsnes. Gratulerer til Jørgen Berg 5. Dan, Gunnhild Perdersen og Anna Strand 2. Dan og
Berns Skaalvik 1. Dan! I mars måtte vi stenge ned pga Corona pandemien. Vi startet opp
igjen i mai måned, men har opplevd flere nedstenginger ila året. De periodene hvor vi har
kunnet trene har det vært godt oppmøte og vi fikk heldigvis gjennomført gradering for barn og
ungdom i desember.
Økonomi
Klubben har en sunn økonomi. Vi er god på å følge opp kontingentinnbetalinger fra
medlemmene og får kjærkomne ekstrainntekter fra ulike støtteordninger.
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Medlemstall for 2020.
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne
sees i forhold til budsjett.
Balanse skal også vises.
Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og
hele idrettslagets regnskap. Se eget vedlegg, regnskap 2020
Revisors beretning3
Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over). Se
eget vedlegg, revisors beretning.

Forslag og saker
1. Gi styret fullmakt til å bruke inntil Kr 50.000 av egenkapital til utvikling av utøvere/
klubb.

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Styret foreslår følgende ingen endringer i eksisterende satser:
1
Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under
12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
2
Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles en gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende
deltar i.
3
Idrettslaget må ha revisor uansett, men idrettslag med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en
profesjonell registrert/statsautorisert revisor.
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Barn 5-7 år: 125,-/ mnd, 1500,-/ år
Barn 8-11 år: 175/ mnd, 2100,-/ år
Ungdom 12-17 år/ studenter/ vpl: 225,-/mnd, 2.700,-/ år
Voksne: 275,- mnd, 3.300/ år
Instruktører/ styre: 105/mnd, 1260,-/år
Støttemedlem: 25,-/mnd, 300,-/år
Familier med 3 personer eller mer betaler barnesats (8-11 år) for samtlige medlemmer.
Idrettslaget er også forpliktet til å skille mellom kontingent og treningsavgift. Styrets forslag
er at kontingent settes til Kr.300,- per år. Denne summen er lik for alle medlemmer og er
inkludert i satsene for de ulike gruppene beskrevet over.

Vedta budsjett
Se vedlegg, budsjett for 2021

Valg av styre for 2020. Innstilling fra valgkomite
a) Leder Lars Hystad
b) Nestleder: Bernt Skaalvik
c) Styremedlem: Bjørn Sulen
d) Styremedlem: Thea Strand
f) Vara: Arild Korsnes
g) Kontrollutvalg: Nathalie Holum og Karina Storesund
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett: Styret
i) Valgkomité (innstilling fra styret): Jørgen Berg og Birger Røsæther
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