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1. 	 Leder ønsker velkommen. 

2. 	 Godkjenne de stemmeberettigede. 

-2- antall fremmøtte ble godkjente. 

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: ~"l\~ ~t9..\ ~ 
Sekretær: &eij, ~VtN 
Underskrive protokoll 1. R~e( U~Ie,.,\ 
Underskrive protokoll 2. K{)..NL \~5 . 

6. 	 Godkjenne klubbens årsmelding for 2016. 

Årsmelding 2016 ble godkjent. 

7. 	 Godkjenne klubbens regnskap for 2016. 

Regnskap 2016 ble godkjent. 

8. 	 Behandle innkomne forslag. 

~ Ingen innkomne saker fra medlemmer. 

~ 8.1 Sak fra styret: Låneopptak. 

• 	 Styret i klubben ber om tillatelse til låneopptak til oppussing av ny 

dojang med sikkerhet i innvilgede spillemidler, begrenset oppad til 

innvilgede spillemidlers størrelse. Dette jfr. klubbens vedtekter § 12 

punkt 7. \t6~ -M W . \\j 
9. 	 Fastsette medlemskontingent. 11",w ~()~ f"'f\j er 

~ Styre foreslår følgende endringer. 

• 	 Tiger gruppen økes fra 130 til 140 per måned. 

Vedtak: \,ed.\v# 
• 	 Under 12 år økes fra 200 til 205 per måned 

Vedtak: Ved.\o.&. 
• 	 Over 12 år økes fra 230-235 per måned. 

Vedtak: vec\W. 
• 	 Familierabatt økes fra 20-25 % på medlemskap for nummer 2 osv 

videre fra samme familie. Det gis ikke rabatt på tiger gruppen, men 

øvrige medlemmer. 

Vedtak: VCd\rtlJ. 
• 	 Prisene er inkludert kr 5 i administrasjons gebyr som går til NKF og 

medlemskap NKF og TTU samt lovpålagt forsikring. 



10. Behandle klubbens budsjett for 2017. 

Klubbens budsjett ble godkjent. 

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

~ 	Styret foreslår ingen endringer i organisasjonsplanen. 


Vedtak: Ingen endringer i organisasjonsplan. 


12. Foreta følgende valg. 

a) Leder. 

~ Geir Karlsen stiller til gjenvalg. 

Vedtak: ~~/\ '\JCf.)'fj. 
b) Nestleder. 

~ Artjom Stalmakov stiller til gjenvalg. 

Vedtak: ~ )\..&n~\J voiJf 
c) 2 styremedlemmer og 1 vara medlem 

~ Forslag nytt styremedlem. Renate Aaberg. 

Vedtak: ~'\l,fQ A~trf) ~,.. 
~ Gjenvalg styremedlem. Reinhardt Skøien. 

Vedtak: ~\J-" st,t1!AfII v~t 
~ Gjenvalg vara medlem. Tor-Bredefffiglil+e.l:l- ~(iAc\ . 

Vedtak: T(Jr ~~~ ~~ ~p, 
d) Representanter til møter i RIR, ØKK, TrU, NKF. 

~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 

Vedtak: 

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

~ Forslag leder: Timmy Gauksrud 

Vedtak:'1i'~ ~~ V(;~ 
~ Forslag medlem: Rune Berg 

Vedtak: ~\L Q}(f~ V~ 
~ Forslag vara: And'rine Løvhøiden. 

Vedtak: Atd.,ye Lcv\.ti~n V~. 
f) 2 revisorer. 


~ Roger Lippert. 


Vedtak: ~~~ V~. 

~ Analyn Karlsen. ff 


Vedtak: ~M ~\)fI. V~ 

g) Øvrige valg i henh~ld -1X~rganisasjons plan. 


~ Styret foreslår at dette delegeres til styret. 


Vedtak: Ve~W-
13. Nytt styre ønskes lykke til. 

~~ 
Valgt til å Sign~otokollen 2. 


