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Protokoll Årsmøte Ringerike TKD 
4.3.2013. kl. 1800 i Ringerikshallen 

Saksliste. 

1. 	 Leder ønsker velkommen. 

2. 	 Godkjenne de stemmeberettigede. 

3. 	 Godkjenne innkallingen. 

4. 	 Godkjenne saksliste. 

5. 	 Velge møteleder, sekretær, samt to til å underskrive protokollen . 

6. 	 Godkjenne klubbens årsmelding for 2012. 

7. 	 Godkjenne klubbens regnskap for 2012. 

8. 	 Behandle innkomne forslag. 

~ 	Forslag fra styret om vedtektsendringer etter pålegg fra NIF. Etter oppdatert 

basis lov norm for idrettslag. 

9. 	 Fastsette medlemskontingent. 


~ Styre foreslår ingen endringer på kontingent. 


10. Behandle klubbens budsjett for 2013. 

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

12. Foreta følgende valg. 


a) Leder. 


~ Geir Karlsen stiller til gjenvalg. 


b) Nestleder. 


~ Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 


c) 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 


~ Styremedlem stiller til gjenvalga. Jennifer Cho og Nicholas 


Gjerdingen. 


~ Varamedlem stiller til gjenvalg. Reinhardt Skøien 


d) Representanter til møter i RIR, ØKK, nu, NKF. 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 

e) Valgkomite med 2 medlemmer hvorav en leder. Samt et vara medlem . 

f) 2 revisorer. 

~ Stiler til valg: Roger Lippert og Analyn Karlsen. 

g) Øvrige valg i henhold til organisasjons plan . 

~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 

13. Nytt styre ønskes lykke til. 
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Protokoll. 

1. 	 Leder Geir Karlsen ønsket velkommen . 

2. 	 4 fremmøtte ble godkjente. 

3. 	 Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Leder redegjorde for hvorfor årsmøtet 

måtte avholdes 4. mars og ikke innen utgangen av februar som vedtektene sier. 

4. 	 Saksliste ble godkjent uten kommentarer. 

5. 	 Velge møteleder, sekretær, samt to til å underskrive protokollen. 

~ Geir Karlsen valgt til møteleder. 

~ Geir Karlsen valgt til sekretær. 

~ Analyn Karlsen og Nicholas Gjerdingen valgt til å underskrive protokollen . 

6. 	 Godkjenne klubbens årsmelding for 2012. 


~ Årsmelding for 2012 godkjent uten merknader. 


7. 	 Godkjenne klubbens regnskap for 2012. 


~ Regnskapet for 2012 godkjent uten merknader. 


8. 	 Behandle innkomne forslag. 

9. 	 Forslag fra styret om vedtektsendringer etter pålegg fra NIF. Etter oppdatert basis lov 

norm for idrettslag. 

~ Ny lov for Ringerike TKD klubb vedtatt som forelagt for årsmøtet. 

10. Fastsette medlemskontingent. 


~ Styre foreslår ingen endringer på kontingent. 


~ Vedtak: Ingen endringer på kontingent. 


11. Behandle klubbens budsjett for 2013. 


~ Klubbens budsjett for 2013 godkjent. 


12. Behandle klubbens organisasjonsplan . 


~ Klubbens organisasjonsplan godkjent som forelagt i ny lov. 


13. Foreta følgende valg. 

h) Leder. 


~ Geir Karlsen stiller til gjenvalg. 


~ Vedtak: Geir Karlsen valgt. 


i) Nestleder. 


~ Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 


~ Vedtak: Artjom Stalmakov valgt. 


j) 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 

~ Styremedlem stiller til gjenvalga. Jennifer Cho og Nicholas 

Gjerdingen. 

~ Vedtak: Jennifer Cho og Nicholas Gjerdingen valgt. 

~ Varamedlem stiller til gjenvalg. Reinhardt Skøien 

~ Vedtak: Reinhardt Skøien valgt. 

k) 	 Representanter til møter i RIR, ØKK, nu, NKF. 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 


~ Vedtak: Delegert til styret. 
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I) Valgkomite med 2 medlemmer hvorav en leder. Samt et vara medlem. 

m) 2 revisorer. 

Vedtak: Roger Lippert og Analyn Karlsen valgt. Ikke flere 

fremmøtte så umulig å velge flere. 

~ Stiler til valg: Roger Lippert og Analyn Karlsen. 

~ Vedtak: Roger Lippert og Analyn Karlsen valgt. 

n) Øvrige valg i henhold til organisasjons plan. 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 


~ Vedtak: Delegeres til styret. 


14. Nytt styre ønskes lykke til. 

(sekretær. ) 

Gr-#Yr- f H~ 
-----------{t-------------------------

Analyn Karlsen Nicholas Gjerdingen 


(valgt til å signere protokoll) (valgt til å signere protokoll) 


Protokoll årsmøte Ringerike TKD 2013 Side 3 av 3 


