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1. 	 Leder ønsket velkommen. 

2. 	 Godkjenne de stemmeberettigede. 

"7:/- Anta" stemmeberettigede møtte. 

3. 	 Godkjenne innkallingen. 

Innkallingen ble godkjent. 

4. 	 Godkjenne saksliste. 

Sakslisten ble godkjent. 

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

Følgende ble valgt. 

Møteleder: 6eb.-~ 
Sekretær: G~ ~ 
Underskrive protoko" 1. A-,M Sks,. \~ 

Underskrive protoko" 2. ~oeer-- h~~ . 

6. 	 Godkjenne klubbens årsmelding for 2017. 

Klubbens årsmelding for 2017 ble godkjent. 

7. 	 Godkjenne klubbens regnskap for 2017. 

Klubbens regnskap for 2017 ble godkjent. 

8. 	 Behandle innkomne forslag. 

~ Ingen innkomne saker fra medlemmer. 

9. 	 Fastsette medlemskontingent. 

~ Styre foreslår ingen endringer. 

>- Styrets forslag ble vedtatt. 

10. Behandle klubbens budsjett for 2018. 


Klubbens budsjett ble vedtatt som foreslått fra styret. 


11. Behandle klubbens organisasjonsplan . 

~ Styret foreslår ingen endringer i organisasjonsplanen. 

~ Styrets forslag ble vedtatt. 



12. Foreta følgende valg. 

a) Leder. 


~ Geir Karlsen stiller til gjenvalg. 


~ Geir Karlsen ble valgt. 


b) 	 Nestleder. 


~ Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 


~ Artsiom Stalmakov ble valgt. 


c) 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 


~ Gjenvalg styremedlem. Renate Aaberg. 


~ Renate Aaberg ble valgt. 


~ Gjenvalg styremedlem. Reinhardt Skøien. 

~ Reinhardt Skøien ble valgt. 

• 
~ Forslag nytt vara medlem Ø'fstein Røste . 

• 
~ Øt stein Røste ble valgt. 

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


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 


~ Styrets forslag ble vedtatt. 


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

~ Forslag leder: Anders Stiksrud Heimen 

~ Anders Stiksrud Heimen ble valgt. 

~ Forslag medlem: Rune Berg 


~ Rune Berg ble valgt. 


~ Forslag vara: Tor-Brede Rogn/id . 

~ Tor-Brede Rognlid ble valgt. 

f) 2 revisorer. 


~ Roger Lippert. 


~ Analyn Karlsen. 


~ Roger Lippert og Analyn Karlsen ble valgt. 


g) Øvrige valg i henhold til organisasjons plan . 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 


~ Styrets forslag ble vedtatt. 
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Sekretær/Referent. 	 Valgt til å signere protokollen 


