
 
 
 

Referat fra årsmøte Ringerike Tae kwon do klubb 25.2.208. 
 
 

1. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. 
 
2. 7 stemmeberettigede ble godkjente, etter nøye sjekk av klubbens vedtekter så er dette 

nøyaktig minimums antall for å gjennomføre et vedtaksført årsmøte i klubben. 
 

3. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. 
 

4. Sakslisten ble godkjent uten anmerkninger. 
 

5. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 
 
- Per Ivar Pedersen valgt som møteleder. 
- Geir Karlsen valgt som sekretær. 
- Fritjov Nerby og Anny Aasvang valgt til å underskrive årsmøte protokollen. 

 
6. Leder gikk igjennom årsmeldingen hvor følgende kommentarer kom. 

 
- Leder redegjorde om årets resultat. Og forklarte hvorfor klubben i år gikk med 

underskudd.  
- Per Ivar Pedersen var kritisk til avtroppendes styrets visjon. Han ønsket seg en 

langtidsvisjon for kommende styre. 
- Det ble stilt noen spørsmål om hva administrasjons dokument var og leder redegjorde 

om dette og tankene rundt dette. 
- Som en kommentar til at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe med et nytt 

treningslokale uten at det var kommet frem til noe så ba årsmøtet det nye styret 
sammen med Hovedinstruktør om å vurdere nye treningslokaler. 

  
7. Klubbens regnskap ble gjennomgått og følgende kommentarer fra de fremmøtte kom. 

 
- Det fremmøtet betraktning var at dersom man la opp til samme drift som foregående 

år så vil klubben være konkurs om 4 år. Dette som en betraktning til at sist årsmøte 
ikke tok hensyn til fremkommet forslag fra styret om endring av kontingent på grunn 
av endrede rutiner for innbetaling av medlemskontingent til NKF. Samt at det ble delt 
ut 47 702 til Korea og Islands tur istedenfor de 15 000 som foreslått av styret. 



 
 

8. Innkommene forslag ble behandlet. 
 

- Ingen innkomne forslag til klubben fra medlemmene.  
- Styret foreslo etter pålegg fra Buskerud idrettskrets vedtok klubben å endre klubbens 

vedtekter. Klubben har i praksis oppdatert klubbens eksisterende vedtekter med noen 
nye linjer som har kommet i ny basis lovnorm for idrettslag. Ingen andre endringer i 
klubbens vedtekter ut over dette. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 
9. Klubbens kontingent ble etter forslag fra Styret endret til.  

En av de fremmøtte stemte imot, mens resten stemte for.  
 

- Fylte 12 år. 
Avtalegiro 180 per måned. 
Manuell giro hver 3 måned 540,- (+20 i faktura gebyr) 
 
- Under 12 år. 
Avtalegiro 165 per måned. 
Manuell giro hver 3 måned 495,- (+20 i faktura gebyr) 
 
- Familierabatt krever bruk av avtale giro. 
2 fra samme familie 300 per måned. 
3 fra samme familie 400 per måned. 
4 fra samme familie 500 per måned. 
 
Klubbens kontingenter blir med dette oppjustert til det nivået som de lå på før sist 
årsmøtet. Kontingenten er nå justert opp for å inkludere kontingent til Norges kampsport 
forbund som nå skal betales via klubben. 
 
Endring i betalingsterminer fra 6 til 3 måneder for de som ønsker å betale med manuell 
giro er foretatt for å fang opp tideligere de som slutter som medlemmer. Slik at det ikke 
skal gå for lang tid mellom hver faktura. Dette for å unngå inkasso og slike ting for våre 
medlemmer og holde klubbens medlems liste mest mulig oppdatert. 

 
10. Klubben budsjett ble vedtatt som foreslått fra styret. 
 
11. Klubbens organisasjonsplan ble vedtatt med en endring. Hovedinstruktør legges på lik 

linje med kasserer og Innkjøpsansvarlig utstyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. F~lgende valg ble foretatt. 
- Leder: Geir Karlsen. 
- Nestleder Per Ivar Pedersen. 
- Styremedlem: Fritjov Nerby. 
- Varamedlem: Anny Aasvang. 
- Hovedtrener: Geir Karlsen 
- Salgsansvarlig utstyr. Anders Stiksrud Helmen. 
- Representanter ti1 mnrter: Styret. 
- Valgkomite. Roger Lippert ( M e r )  og Arnra Osmanovic. Vara for neste &r Anders S 

Helrnen. 
- Revisor. Gro Helmen og Per Inge Hagen. 

Vi bekrefter at disse vedtak ble fattet ph bm0tet 25.2.2008. 

A y 
Anny A vang. 
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