13r*t*lq*il f*r'årsm#tc i *sl* Ervtsklubh

Dato:
Sted:

1.

15.03.22, kl 18.00
Gårdsveien 6, Grorud Samfunnshus, Kalbakken

Gr:dkjenne de sternrrel:erettigec!e

Det var 11 oppmøtte hvorav 10 var stemmeberettigede.

2.

Gr:dkjenne innkaliingcn

lnnkallingen ble godkjent av alle oppmØtte stemmeberettigede.

3.

Goclkjenne saksliste

Sakslisten ble godkjent av alle oPPmØtte stemmeberettigede
med merknad om at kontrollkomiteens

beretning legges frem under punkt

7.

4.

Velge nrØt"eiedcr
Bent Aaseby ble valgt som møteleder.

5.

Velge ref*rent
Erling Skard ble valgt som referent.

6.

Velge

ta medle mmer tjl å underskrr,re prctokallen

Aleksander Arnesen og Vigdis l(ristiansen ble valgt til å underskrive protokollen.

7.
A.

[Seretninge r

Styretsårsberetning
Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet med følgende
kommentarer:
o Klubben stilte med mange frivillige under VM i bryting og bidro ved mange oppgaver
til
gjennomføringen av arrangementet
r l(lubbens lov ble oppdatert av styret L4.02.2022 slik at den er i samsvar med Norges
ldrettsforbunds nye lovnorm. Det ble spurt om en slik oppdatering av klubbens lov
skulle
godkjennes av årsmøtet. NIF retningslinjer sier at det er ikke nødvendig
å kalle inn til
årsmØte for å vedta endringer som må innarbeides som f6lge av endringer i lovnormen.
Styret kan selv gjØre dette gjennom et ordinært styrevedtal<. De oppdaterte lovene
er
tilgjengelig på klubbens hjemmesider og blir lagt ved klubbhåndboken
B. Partienes årsberetning
Årsberetning for bryteskole og aldersbestemte bryter manglet. Årsberetning for junior og
senior ble gjennomgått og godkjent.
C. Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet med følgende
kommentarer:
o Styrets regelmessige gjennomgang av klubbens Økonomi skal komme frem i referat fra
styremøtene
r ÅrsmØtet hadde en åpen disl<usjon om hvordan årsmøtet kan gi instrukser og
retningslinjer til styret om den økonorniske driften av klubben

8.

Sehandle regnskap

Revidert regnskap ble gjennomgått av kasserer og godkjent av årsmøtet.

9.

Behandle innknmne fcr,clag og sal<*r
lngen saker eller forslag er kommet inn.
1il" Fastsette med lemsk*r:ti ngent
Medlemskontingentene Økes ikke f or 2023. Kontingent er kr 425 for enkeltmedlemmer og kr 625 for
fa m iliemed lemska p

Treningsavgiftene økes med kr 50 for 2022.Treningsavgifter for 2022 er:
o kr L875 for utøvere under 16 år

.
o

kr 2275 for utøvere over 16 år
kr 1075 for bryteskole, inklusiv lisens

l-l-. Vedta hudsjett
Budsjettet ble gjennomgått av kasserer og vedtatt.
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Valgkomiteens innstilling til styre for 2022-2023:
o Styreleder, Manuela A. Lopez,2 år
o Nestleder; Lasse Kjelsås, ikke på valg

.
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Styremedlem/sekretær, Erling Skard, 1 år
Styremedlem/kasserer, Brad Neve, 2 år
Styremedlem, Thomas Skog, 1 år
Styremedlem, Aleksander Arnesen, 1 år
Styremedlem, Camilla Mohus, l" år
Varamedlem, Kine Pedersen Murby, 1 år
Varamedlem, Robert Sollie, 1 år. Godkjent.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt av årsmØtet.
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ng ti I kontrol I komite f or 2022-2O23:

Vigdis Kristiansen

Tor Busch

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt av årsmøtet.
Styrets innstilling til valgkomite:
Styret la ikke frem innstilling til ny valgkomite. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke valgkomite for
2023

Stemmeberettigede representanter fra OBK til brytetinget 2022:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke delegater til brytetinget

Erling Skard
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