
Referat fra Anmete Ringerike TKD 14.2.2007. 

1. Leder onsket velkommen ti1 ksmartet. 
2. Alle fremm0tte 11 stykker, med unntak av 1 foresatt i klubben ble godkjente som 

stemme berettigede. 1 foresatt stilte med fullmakt for ii stemme for sin sonn. 
3. Innkallingen ti1 ksmartet ble godkjent uten anrnerkninger. 
4. Sakslisten ble godkjent uten endringer. 
5. Geir ble valgt som marteleder, Fritjov og Geir ble valgt ti1 ii underskrive ksmrate 

protokollen. Roger ble valgt ti1 h skrive referat fra ksmartet. 
6. Klubbens ksmelding gjennomgAtt og godkjent uten anmerkninger. 
7. Klubbens regnskap og budsjett for kommende k lagt frem og godkjent. 
8. Folgende innkommende forslag ble behandlet. 

1.0 Innkommet forslag fra Karl og Fritjov om A tildele 2 legat i k. Et ti1 hver av dem. 

1.1 Innkommet forslag fia Geir og Roger om at Arets legat tildeles Karl. Videre 
foreslk det ii oke legatet ti1 17000,- fia og med i k. Dette pga utviklingen siden 
legatets opprettelse. 

1.2 Innkommet forslag fia Geir og Roger om at ksmarte bevilger inntil 15000 ti1 ii 
sende klubbens instruktorer ph sortbelte trening p i  Island i mai. Dette for ii styrke 
samholdet og utviklingen i instruktm gruppen. 

Vedtak: 1.0 og 1.2 vedtatt av ksmartet. 1.1 var levert inn etter tidsfiisten for 
innlevering av forslag og ble derfor ikke godtatt som gyldig av hmartet. Dvs Karl og 
Fritjov tildeles et legat hver a kr 15 000 kr. I tillegg tildeles instruktnrrene som gruppe 
inntil 15000 ti1 en treningstur ti1 Island. 

2.0 Innkommet brev fra foresatt anghende trening av barnepartiene. 

Vedtak: Brevet lest opp uten navnet ti1 den det gjelder. ksmartet overleverer brevet ti1 
phtroppende styre 1 instruktorer og ber de ta tak i saken. 

3.0 Innkommet forslag fra Anny om avholding av et klubb mesterskap i karnp, og at 
det startes egen kamptrening. 

Vedtak: Forslaget overleveres piitroppende styre og instruktorer. 

9. Styret ved leder foreslo ii holde kontingentene uforandret, men med en liten endring pii 
grunn av endring av innbetalingsrutiner av kontingent ti1 NKF. 

Ph grunn av at kampsportforbudet hadde lagt om rutine for innkrevning av 
medlemskapskontingent ti1 NKF via CMS som klubben benytter slik at denne 
kontingenten ikke lengre skulle direkte faktureres sii foreslo styret at kontingenten skulle 
okes noe for h dekke inn disse kostnadene som nii etter ornlegning av rutine skal direkte 
faktureres klubben. 

Vedtak: klubbens kontingenter blir ikke endret. Klubben mA dekke medlemskontingenten 
ti1 NKF fia de allerede eksisterende kontingentene. Dvs i praksis at klubbens kontinenter 



ble satt ned med kr 130,- per medlemm som er 12 & og yngre per &. Og satt ned med kr 
2 10,- per medlemm som er 13 & og eldre per &. 
10. Klubbens organisasjonsplan ble godkjent som forelagt av styre. Organisasjonsplanen 

holdes lik oppsett i vedtektene. 
1 1. Valg. 

- Leder. Geir ble gjenvalgt. 
- Kasserer, Geir tar seg av betaling av regninger og oppbevaring av kviteringer. 
Regnskapsfirma fmer regnskap. 

- Nestleder. Roger ble gjenvalgt. 
- 1 styremedlem. Arnra ble valgt inn i styret. 
- Vara. Fritjov Nerby valgt. 
- Hovedtrener og salgsansvarlig utstyr. Geir. 
- Representanter ti1 marter. Styret. 
- ValgkomitC. Fritjov. 

12. Nytt styre og nye ipstruktrarer mskes lykke til. 

Kommentar ti1 Irsmetereferatet. 

Geir Karlsen har skrevet Irsmete referat da den som ble valgt ti1 A gjere det ikke 
har fItt gjort det innen siste tidsfrist som ble gitt av sittende styre i Mubben den 
30.8.2006. Referent og representant ti1 I undertegne protokollen bytter da plass. 

Vi bekrefter at overhenstknde vedtak ble fattet av hsmratet i Ringerike TKD 2007 

Roger A Lippert. Fritjov Nerby. 
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