
Referat fra årsmøte Ringerike TKD 
16.03.2011. kl 19.00 Ringerikshallen 

 
1. Leder ønsket velkommen. 

 
2. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 8 stemmeberettigede ble godkjent. 

 
3. Godkjenne innkallingen. 
 Innkallingen ble publisert på klubbens hjemmeside 17.2.2011 og ved oppslag i 

klubbens lokaler. Ingen kommentarer til innkallingen. 
 

4. Godkjenne saksliste og foretningsorden. 
 Sakslisten ble godkjent uten anmerkninger. 

 
5. Valg av møteleder, sekretær, samt to til å underskrive protokollen. 

Følgende ble valgt: 
 Møteleder: Anders S Helmen. 
 Sekretær: Geir Karlsen 
 Signere protokollen: Titina Bakken og Lillian Kvannli.   

 
6. Behandle klubbens årsmelding. 
 Klubbens årsmelding godkjent med følgende innspill. 

- Det føres på under Ringerike TKD legat 2010 at det ikke ble tildelt på grunn av 
at det ikke ble funnet økonomisk forsvarlig. 
 

7. Behandle klubbens regnskap 
 Klubbens regnskap ble godkjent uten anmerkninger. 

 
8. Behandle innkomne forslag. 
 Ingen innkomne forslag. 

  



 
9. Fastsette medlemskontingent. 

Årsmøte fattet følgende vedtak. 
 
a) Junior gruppen. Før 95,- per måned. Ny kontingent 130,- per måned. 
b) Barn 1 og 2 inntil fylte 12 år. Før 180 mnd. Ny kontingent 200,- per måned. 
c) Ungdom og Voksne fra fylte 12 år. Før 200 per måned. Ny kontingent 225,- per 

måned. 
d) Familierabatten forblir uendret. 20 % på medlem nummer 2 fra samme familie. 

25 % på nr 3,4 osv. 
e) Det gis 50 % rabatt for styrets medlemmer. Dette som en liten godtgjørelse for 

arbeidet. Inklusive eventuell familierabatt. 
f) Faste instruktører forbli uendret med 100 % rabatt. 
g) Hjelpe instruktører får 50 % rabatt. Inklusive eventuell familierabatt.  

 
10. Vedta klubbens budsjett for 2010.  

- Budsjett for 2011 godkjent uten anmerkninger. 
 

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 
- Klubbens organisasjonsplan ble godkjent uten endringer. 

 
12. Følgende valg ble foretatt. 

a) Leder: Geir Karlsen 
b) Nestleder: Anders S Helmen 
c) 2 styremedlemmer: Axel Ranvik og Agnete Reymert. 
d) 1 vara medlem: Titina Bakken 
e) Hovedtrener og Salgsansvarlig utstyr: Delegeres til styret. 
f) Representanter til møter i RIR, ØKK, TTU, NKF: Styret. 
g) Valgkomité med 2 medlemmer: Leder: Roger Lippert Medlem: Lillian Kvanli  Vara 

medlem: Tony Tomteberget.   
h) 2 revisorer: Roger A Lippert og Gro S Helmen. 
i) Øvrige valg i henhold til organisasjons plan: Delegeres til styret. 

 

13. Nytt styre ønskes lykke til. 

 

 

------------------------------         -------------------------------------         ------------------------------------- 

Geir Karlsen                                  Titina Bakken                                              Kvannli. 
Sekretær.                                 Valgt til å underskrive.                         Valgt til å underskrive. 
 


