
Protokoll årsmøte Ringerike TKD 


24.3.2014. kl. 1900 i Ringerikshallen 


1. Leder ønsker velkommen. 

2. Godkjenne de 

3. Godkjenne innkallingen. 

4. Godkjenne saksliste. 

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

6. Godkjenne klubbens årsmelding 

7. Godkjenne klubbens regnskap for 2013. 

8. 	 Behandle innkomne forslag. 

y Ingen innkomne forslag. 

9. 	 medlemskontingent. 

y Styre at kontingenten forblir 

10. Behandle klubbens budsjett for 2014. 

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

12. Foreta følgende valg . 

../ Leder. 

);;> Geir Karlsen stiller til gjenvalg . 

../ Nestleder. 

);;> Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg . 

../ 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 

);;> Forslag nytt styremedlem. Andrine Løvhøyden. 

~ nytt styremedlem. Reinhardt Skøien. 

);;> vara medlem. Analyn Karlsen 

../ Representanter til møter i RIR, ØKK, TTU, NKF. 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret . 


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

~ Forslag: 

~ Forslag: 

../ 2 revisorer. 


~ Stiler Roger Lippert. 


~ Forslag . 


../ 	 Øvrige i henhold til organisasjons plan. 


);;> Styret foreslår at dette til styret. 


13. Nytt styre ønskes lykke til. 



Protokoll: 

l. Leder ønsker velkommen. 

2. 8 stemmeberettigede godkjent. 

3. Innkallingen godkjent uten merknader. 

4. Saksliste godkjent uten merknader. 

5. 

./ Møteleder. Valgt Reinhardt Skøien . 


./ Sekretær. Valgt Geir Karlsen 


./ To til å underskrive protokollen. Valgt: Roger Lippert og Nicholas Gjerdingen. 


6. 	 Klubbens årsmelding for 2013 godkjent med følgende rettelser. 

./ Siste side endres Nicholas Gjerdingen fra vara til styremedlem . 

./ Det føres inn under styrets oppsummering av året at Jennifer Cho gitt ut av 

styret i løpet av året og Reinhardt gikk inn i styret fra posisjon som vara . 

./ Det var litt diskusjon rundt avholdt juleseminar om muligheter for endringer 

på de frivillige. Dette er en sak for nytt styre . 

./ Det er ønskelig at de føres inn antall deltagere på sommer og vinterleir. 

Styrets leder skal sjekke og føre inn antallet. 

7. Klubbens regnskap for 2013 godkjent. 

8. Ingen innkomne forslag til behandling. 

9. Kontingenten forblir uendret. 

10. Klubbens budsjett for 2014 godkjent. 

11. Klubbens organisasjonsplan godkjent uten endringer. 

12. Følgende valg ble foretatt.. 

./ Leder: Geir Karlsen . 

./ Nestleder: Artjom Stalmakov . 

./ Styremedlem. Andrine Løvhøiden . 

./ Styremedlem. Reinhardt Skøien . 

./ Vara medlem. Analyn Karlsen 

~ Representanter til møter i RIR, ØKK, ITU, NKF. Delegeres til styret . 

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

~ Leder: Roger Lippert. 

~ 1. medlem. Nicholas. 

~ Vara. Yebio Fecadu . 

./ 2 revisorer. 

~ 1. Roger Lippert. 

~ 2. Styret må finne en person . 

./ 	Øvrige valg i henhold til organisasjons plan. 


~ Delegeres til styret. 


13. Nytt styre ble ønsket lykke til. 

~.t k,k 
Roger Lippert Nicholas Gjerdingen. 

Valgt til å signere protokoll Valgt til å signere protokoll 


