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Arsmøteprotokoll 2O15
ld rettslaget Oslo styrkeløftkl u bb

Organisasjonsnr. 9s4 927 592

Tirsdag, 24. mars 2015, kl. 19.00
Bergensgata 43, 0458 Oslo

Saksliste:
1. Godkjenne de fremmøtte stemmeberettigede.

32 stemmeberettigede er fremmøtt. Alle godkjennes.

2. Godkjenne saksliste og innkalling.
Godkjent.

3. Velge dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
Pål Nilsen velges som dirigent.
Anne Marie Hveding velges som sekretær.
Johan Veinfors og Martin Augustus Kvile velges til a signere protokoll.

Petter Harila Westerby og Johan Veinfors velges trl tellekorps.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.
Arsberetn ingen ble godkjent.

5. Behandle årsregnskap for 2014.
Arsregnskapet ble korrigert av kasserer. Korrigert årsregnskap ble godkjent.
Korreksjon gjort av kasserer er vedlagt i vedlegg nr. 1.

6. Vedta budsjett for 2015
Budsjettet ble vedtatt.

7. Behandle innkomne forslag og saker.
Det var kun sendt inn en sak. Forslag om å sette medlemskontingenten til
æresmedlemmer til kr 0. Forslag godkjent enstemmig.

8. Fastsette kontingent 2015 og 2016.
Styret foreslår a beholde kontingenten slik den er ut året.
2000 kr for senior/ikke aktiv
1500 kr for ungdom/lunior
2100 kr for familiemedlemskap (kun 1 lisens og samme bostedsadresse)

Forslag om å beholde kontingenten slik den er godtas.

9. Foreta følgende valg: Valget foregikk skriftlig med telling av utnevnt tellekorps.
a) Leder: Areli Moe og Anne Marie Hveding stiller til valg.

Begge holder en kort appell.
Areli ble valgt med 21 stemmer mot 10.

b) Nestleder:
- Martin Borgeland Rønning trekker seg fra valget.
- Pål Nilsen ble foreslått og enstemmig valgt.



c) 3 Styremedlemmer. Følgende 6 stiller til valg:

- Kristin Thorvaldsen.
- Lene Granly.

- Martin A Kvile.

- Jørn H. Høibø

- Jørgen A, Hansen.

- Bo Andre Bergan

Alle kandidater hc ce'e^ <ort appell.

Kristin Thorva :se ^ 3 e vå st med 29 stemmer.
Jørgen A t-ra^se' c 3 ,a gi rned 23 sterrmer.
Bo Anc'e 3e';a^ o c .= g: med 22 stemnrer

: I . ?'z =::e ^r= 4 s:.ller til valg.
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- l.larrA Kvile.
- .o'^ N Høibø.

- Lene Granly ble valgt med 29 stemmer.
- Jørn H. Høibø ble valgt med 24 stemmer.

e) 2 Revisorer
Martin A. Kvile og Johan Veinfors blir valgt som revisorer
lngen andre kandidater stiller til valg.

;, Valgkomit6 med leder, 2 medlemmer og 1 varameCiem for neste årsmøte.
Forslag fremmes og vedtas enstemmrg
- Leder Birgitte Enger.
- Medlem: Martine Svanevik
- Meolem Petter Harila Westerby.
- Varamedlem: Jørgen Hylen Aasen.

10. Avslutning
Det gamle styret takker for seg og det nye styret ønskes velkommen.
Møtet erklæres hevet,

Protokoll er kontrollert og godkjent:
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Vedlegg 1: Korreksjon i budsjettet lagt fram av kasserer på årsmøtet.

Klubben hadde et driftsresultat på 63 333,57 kr i 2014.

lnntektene inklusive tilskudd til ungdom (Bingomidler) utgjorde 475 507 ,52 kr og
driftskostnadene var på 414 557,13 kr.

De største kostnadene var knyttet til lokalleie (kr 112 500) og at klubben arrangerte et
stort stevne, som blant annet innebar en del utstyrsinnkjøp og leie av en ekstern hall (84
389,85). I tillegg har klubben hatt utgifter til husleie og aktivitetstilknyttede utgifter som
startavgifter (36 650 kr), lisenser (42 550 kr) og reisekostnader knyttet til idrettsaktivitet
(33 901 kr).

I tillegg hadde klubben en stor engangskostnad knyttet til lys og varme i lokale med et
omfattende elektrisk arbeid (36 393.00 kr),

I budsjettet er det lagt opp til at medlemsinntektene blir om lag på samme nivå som 2014.
Klubben hadde en stor økning i antall betalende medlemmer i2014 og hadde ved årets
slutt 149 betalende medlemmer (inkluderer ikke-aktive medlemmer og medlemmer for
kun kone perioder) Lisensutgiften er forventet økt på bakgrunn av økt lisens fra NSF og
flere axiive rnecilem mer.

Tiiskucc ;ra region. krets/kommune og bingomidler forventes a ligge pa nivå som året før.
K';coens io«aler vil koste 7.900 per måned, totalt 94.800 i 2015 Andre driftskostnader
fo've:res a ligge på samme nivå som i 2014. Utgifter tilknyttet stevner er forventet å ligge
ca e: iavere nivå enn i 2014 som følge av at klubbens store stevne skal arrangeres i

biliigere lokaler enn i 2014.


