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Leder åpnet møtet med å Ønske alle de fremmøtte medlemmene velkommen'

Sak 1. Godkienne de stemmeberettigede.

24 medlemmer mØtte, 23 av de fremmøtte var stemmeberettiget'

Sak 2. tnnkalling, saksliste og forretningsordning godkient'

Sak l. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Valg av dirigent: RonnY Pedersen

Valg av referent: Linda Hågensen

Valg av 2 medlemmertilå undertegne protokollen: Lise Vonstad og Kim Strømøy

Alle enstemmig valgt.

Sak 4 Behandle årsmeldinger.

Leders rapport ble opplest og godkjent.

Årsrapport fra sekretær ble opplest og godkjent'

Årsrapport fra banemester inne ble opplest og godkjent'

Årsrapport fra svartkruttgruppa ble opplest og godkjent'

Årsrapport fra banemester Åenget ble opplest og godkjent'

Rapport fra kasserer ble opplest. Spørsmålom en skrivefeilsom kasserer har rette opp i.

Rapporten ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Behandle lagets regnskap i revidert stand.

Kasserer leste opp revisjonsbe retning'

spørsmål om hvorfor vi har 2 revisorer. Fikk svar at det er pålagt.

Beretningen godkjent.

Saldobalanse og regnskap fremlagt' Regnskap godkjent.

Sak 5. Behandle innkomneforslag.

Forslag 1. S§ret foreslår at de får fullmakt til å kunne innføre treningsavgift'

forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer

Forslag Z. Styret foreslår at det overføres kr. 2000fi),00 fra driftskonto til konto for «Ny innebane»

Forslaget enste m mig vedtatt.

Forslag 3. fra Erlend Kristiansen. Foreslår at det uelges flere banemestere.

Forslaget trekkes og det ble enstemmig vedtatt at styret får mandat til å opprette en

gruppe/komite som skal ivareta funksjonen som banemestere for inne og utebanen.

Sak 7. Kaffepause og premieutdeling.

Flott pyntet marsipankake ble servert til kaffen.

Lise og Linda stor for premieutdelingen.



Sak 8. Fastsette neste års kontingent.

Styret foreslo å beholde kontingenten slik den er.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Vedta klubbens budsiett.

Budsjett far 2OL9 opplest av kasserer.

Spørsmål om vi hadde forhandlet om forhøyet renter for «ny innbane» konto'

Nei det er ikke forhandlet om det og denne kontoen antar vi vil blir bruket i løpet av året.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Behandle idrettslagets organisasionsplan

lngen endring i idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11Valg.
Leder

Nestleder
Kasserer

Sekretær

Banemester

Styremedlem

Styremedlem

Vara 1

Vara 2

Revisor L

Revisor 2

Ronny Pedersen valgt for 2 år

Roy Blokhus (ikke på valg)

Patrick Brose valgt for 2 år

Linda Hågensen {ikke På valg)

Steinar Myhre Valgt for 1 år

Liss-Kristin Saur Olsen Valgt for 1 år

Unn Tove Djuplasti Valgt for 1 år

: Alfred Rune Pedersen Valgt for 1 år

: Anders Vonstad Valgt for 1 år

: Lise Vonstad

: Bengt Erlingsønn

Valgkomitå : Johnny Jenssen (leder), Arne H. O. Kristiansen og Arne Rishaug

Referent: Linda Hågensen
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