Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Frisbee

Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret redegjorde for antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret
anså for stemmeberettigede.
Antall stemmeberettigede medlemmer: 15.

Sak 2

Godkjenning av innkalling
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3

Godkjenning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten.

Sak 4

Valg av dirigent
Styret foreslo Ragnhild Gryt som dirigent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Ragnhild Gryt som dirigent.

Sak 5

Valg av referent
Styret foreslo Ingvild Lønvik som referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Ingvild Lønvik som referent.

Sak 6

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Styret foreslo Christian Kristiansen Hovde og Frank Bjørnsletten til å underskrive protokollen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Christian Kristiansen Hovde og Frank Bjørnsletten til å underskrive
protokollen.

Sak 7

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
Følgende hadde ordet i saken: Magne Nordlien.
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 8

Behandling av forslag og saker
Ingen forslag eller saker har kommet inn til styret.

Sak 9

Fastsette medlemskontingent
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent:
Fjerner egen pris for nye medlemmer. Juniorer (under 18 år) betaler 150 kr og nye og
ordinære medlemmer betaler 250 kr. Slipper egen fakturering for nye og eksisterende
medlemmer. Nye medlemmer vil fremdeles få en disk som «velkomstgave».
15 for og 0 mot.

Sak 10 Vedta idrettslagets budsjett
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet. Innspill om at klubbtur ikke står på
budsjettet for 2021. Forslag om å legge til en ekstra post på 5 000 kr til klubbtur.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til å legge til en post på 5 000 kr til klubbtur og
forslaget til budsjett.
15 for og 0 mot.
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Årsmøtet ble avholdt digitalt på Microsoft Teams 17.02.21.

Sak 11 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan.
Sak 12.1 Unntak fra tidligere organisering av valg
Styret fremla forslag til vedtak: Det gjøres unntak for valg av leder i år, og ny leder
velges for ett år.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til unntak fra tidligere organisering av valg.
Sak 12.2 Valg

12.2.2 Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Mats Bergmo Bjørnsletten som nestleder.
Vedtak: Årsmøtet valgte Mats Bergmo Bjørnsletten som nestleder.
15 for og 0 mot.
12.2.3 Valg av øvrige styremedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Jens Anders Eriksen, Kenneth Bruvang Andresen og Christian
Kristiansen Hovde som styremedlemmer.
Vedtak: Jens Anders Eriksen, Kenneth Bruvang Andresen og Christian Kristiansen Hovde ble
valgt til styremedlemmer.
15 for og 0 mot.
12.2.4 Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Håvard Musdalslien og Kristian Gryt som varamedlemmer til styret.
Vedtak: Håvard Musdalslien og Kristian Gryt ble valgt til varamedlemmer.
15 for og 0 mot.
12.2.5 Valg av revisorer
Valgkomiteen foreslo Frank Bjørnsletten og Håvard Musdalslien som revisorer.
Vedtak: Årsmøtet valgte Frank Bjørnsletten og Håvard Musdalslien som revisorer.
15 for og 0 mot.
12.2.6 Valg av leder i valgkomiteen
Styret foreslo Tom Bjørnsletten som leder i valgkomiteen.
Vedtak: Tom Bjørnsletten ble valgt som leder i valgkomiteen.
15 for 0 mot.
12.2.7 Valg av medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo Ragnhild Gryt som medlem i valgkomiteen.
Vedtak: Ragnhild Gryt ble valgt som medlem av valgkomiteen.
15 for og 0 mot.
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12.2.1 Valg av styreleder:
Valgkomiteen foreslo Kjetil Sagdalen som styreleder.
Vedtak: Årsmøtet valgte Kjetil Sagdalen som styreleder.
15 for og 0 mot.

Sak 13.1 Kort oppsummering av året 2020
Mats Bergmo Bjørnsletten informerer om året som har gått og planer for klubben i 2021.
Ragnhild Gryt informerer om at grunneiere på Skogen Diskgolfbane ønsker at vi sender epost på forhånd, før vi gjør endringer på banen.
Sak 13.2 Informasjon om ny samarbeidspartner
Sport 1 Strandtorget har sagt opp samarbeidsavtalen med Lillehammer Frisbee. Lillehammer
Sport har gått inn som ny samarbeidspartner med Lillehammer Frisbee.
Sak 13.3 Informasjon om arrangementer og turneringer i 2021
Jens Anders Eriksen informerer om hvilke arrangementer og turneringer Lillehammer Frisbee
har visjoner om å gjennomføre i kommende sesong.

----------------------------------------------Christian Kristiansen Hovde

----------------------------------------------Frank Bjørnsletten
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