
Protokoll årsmøte Ringerike TKD 

23.3.2015. kl. 1900 
Sakslista. 

1. Kaffe og 	 de som ønsker 1900-1930. 

2. 1930. 

3. Godkjenne 

4. Godkjenne inn 

5. Godkjenne 

6. Velge 	 samt to til å underskrive protokollen. 

7. Godkjenne klubbens årsmelding for 2014. 

8. Godkjenne klubbens regnskap for 2014. 

9. 

» innkomne forslag. 

at kontingenten forblir uendret. 

11. 

organisasjonsplan. 

endringer i organisasjonsplanen. 

13. 	 valg. 

a) 

Karlsen stiller til gjenvalg. 

b) 
);> Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 

c) 2 	 og 1 vara medlem 
);> styremedlem. Andrine Løvhøyden. 
);> styremedlem. Reinhardt Skøien. 
);> vara medlem. Tor Brede Rognlien 

d) 	 nt-""nt-<>rtil møter i RIR, ØKK, TTU, NKF. 

at delegeres til styret. 

e) hvorav en leder. Samt et vara medlem. 
);> 

);> Analyn Karlsen 

f) 2 

);> Uppert. 
);> 

g) Øvrige i henhold til organisasjons plan. 
);> at delegeres til styret. 

14. Nytt lykke til. 



Protokoll 

1. Kaffe og befaring i Brukaret for de fremmøtte. 

2. Leder ønsket velkommen. 

3. 5. Stemmeberettigede ble godkjent. 

4. Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

5. Sakslisten ble godkjent uten merknader. 

6.1 Reinhardt Skøien ble valgt som møteleder. 

6.2 Geir Karlsen ble valgt som sekretær 

6.3 Artsiom Stalmakov og Analyn Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen. 

7. Klubbens årsmelding for 2014 ble godkjent uten merknader. 

8. Klubbens regnskap for 2014 ble godkjent uten merknader. 

9. Det var ikke noen innkomne forslag. 

10. Styrets forslag om ingen endring i kontingent ble enstemmig vedtatt. 

11. Klubbens budsjett for 2015 ble vedtatt som fremlagt fra styret. 

12. Klubbens organisasjonsplan ble vedtatt beholdt uendret. 

13. Valg. 


a) Geir Karlsen gjenvalgt som leder. 


b) Artsiom Stalmakov gjenvalgt som nestleder. 


e) Andrine Løvhøiden og Reinhardt Skøien gjenvalgt som styremedlemmer. Tor Brede 


Rognlien valgt som varamedlem. 


d) Representanter til møter i RIR, ØKK, TTU, NKF. delegeres til styret. 


e) Valgkomite med 2 medlemmer hvorav en leder. 


a. Gjenvalg og leder: Roger Lippert 

b. Ny i valgkomite: Analyn Karlsen 


f) 2 Revisorer. 


a. Roger Lippert. 

b. Analyn Karlsen 


g) Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan delegeres til styret. 


Artsiom Stalma v Analyn Karlsen 

Valgt til å signere protokoll Valgt til å signere protokoll 


