
Protokoll fra årsmøte 2022

FINNSNES KARATEKLUBB
Finnsnes 20.04.2022

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede
Fysisk årsmøte.
Vedtak: Godkjent
Medlemsmasse fra 15 år kan stemme skriftlig ved skriftlig votering.

Sak 2. Velge dirigent
Innstilling: Erik Anders
Vedtak: Godkjent

Sak 3. Protokollfører/sekretær
Innstilling: Bent-Arild
Vedtak: Godkjmt

Sak 4. To medlemmer til å underskrive protokoll
Innstillig: Delegeres styre
Vedtak: Godkjent

Sak 5 -7 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Innstilling:
Forslag til forretningsordning :

Fysisk årsmøte. Saksliste og sakspapirer lagt ut på klubbens nettside og melding om dette
sendt medlerlmene på epost mer enn en uke før møtedato. Punktene i sakslisten og
merknader/forslag vedtas ved votering.

Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 2). Den valgte sekretær

skriver protokoll som signeres av to styreutvalgte.

Alle merknader ogleller forslag må være sendt skriftlig på epost til klubben
post@finnsneskarateklubb.no innen frist og må være signert. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på saklisten.

Innkalling publisert 23.03.2022.
Saksliste publisert 06.04.2022.

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjent
Framlagte forslag på forretningsorden godkj ent.



Sak 8. Behandle idreffslagets årsberetnrng 2021
Årsmelding ble publisert den 06.04.2022.
Vedtak: Godkjent.

Sak 9. Behandle idreffslagets regnskap i revidert stand
Revidert regnskap ble publisert sammen med årsmeldingen den06.04.2022.
Vedtak: Godkjent.

Sak 10. Behandle innkomne forslag og saker :

Justering av FKKs vedtekter, §11.9 d. Endre vedtektene til at vi kun skal velge 1 revisor i stedet
for 2. Det har ikke vært praktisert å ha 2 revisorer og vedtektene foreslås derfor justert slik at teori
og praksis stemmer overens.
Vedtak: Godkjent

Ingen andre innmeldte saker.

Sak 11. Fastseffe medlemskontingent
Innstilling:
Styret innstiller på at medlemskontigenten fremdeles skal være 400 kroner per år for alle
medlernmer.
Fastsetting av treningsavgift er en styresak, men også denne vil uten uventede
hendelser holdes på uendret nivå 50/100 pluss adm.gebyr for henholdsvis bam/voksne.
Vedtak: Godkjent.

Sak 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2022
Publisert sammen med årsmeldingen.
Innstilling: Styrets forslag godkjennes.
vedtak: Godkjent.

Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Ingen innstilling fra styret i saken, annet enn videreføres som før.
Forslag fra Erik Anders: Alf-Tore Bakketun erstatter Erik Anders Helin som sportslig
ansvarlig.
vedtak: Godkjent.

Sak 14. Valg
a) Valgkomiteen innstilling om å redusere antall styremedlernmer fra 6 til 4 og samtidig få

inn også representant for ungdommen godkjent.

Forslag leder:
Alf- Tore Bakketun, valgt 1. år
Vedtak: Godkjent valgt.

Valgkomiteens innstilling på styrernedlernmer
Kasserer/forretningsfører : Bent-Arild Karlsen, sitter 2. år
Styremedlern : Beate Kristiansen, sitter 2. år
Varamedlern : Tiril Eliseussen, valgt2 år

Vedtak: Godkjent valgt.



uwalg.
Wtak Godkjent.

c) Sty,rets innstilling på valgkomit6:

b) Klubb+rys representanter til ulike ting og møter:
F.orslsg til vedtak Årsmøet delegerer til styret å velge FKKs representanter til ting og

" '

Forstrag: Beathe Kristianse,n og Tititr Eliseussen.
Vedtak: Godkjent.

Sak 15. Engasjere revisor til å revidere idrettolagets regnskap.
kustilling; Jar-l-Andre Nonrrann, gjenvalg.
Vdtak Godkjent.
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