Protokoll fra årsmøte i Tromsø Storm Ungdom 2017
Sted: Langnes Ungdomsskole
Dato: Mandag 19. juni 2017

Møtet åpnes kl. 18.10.

Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede
Styret ved styremedlem Ola Engelsen talte 23 stemmeberettigede personer til stede ved
oppstart av årsmøtet. Det var 33 oppmøtte totalt.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 23.

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret ved styreleder Manar Kalaaji fremla forslag om at innkalling og saksliste, begge sendt
ut én uke i forkant av årsmøtet ihht. reglement, ble godkjent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten uten innvendinger.

Saksliste
1. Godkjenne stemmeberettigete
2. Godkjenne møteinnkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent, samt to (2) representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2016/2017
5. Regnskap 2016
6. Kontingenter og treningsavgifter 2017/2018
7. Budsjett 2017/2018
8. Valg i. Leder og nestleder
ii. Tre (3) styremedlemmer og ett (1) varamedlem
iii. Revisor
iv. Valgkomite (3 medlemmer)
9. Innkomne saker
10. Eventuelt
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Sak 3

Valg av møteleder/dirigent
Dana Meknas meldte seg som dirigent uten motkandidater.

Vedtak: Dana Meknas ble valgt ved akklamasjon.

Valg av referent
Ola Engelsen meldte seg som referent uten motkandidater.

Vedtak: Ola Engelsen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Yvonne Bang og Geir-Ivar Olsen meldte seg til å underskrive protokollen uten motkandidater.

Vedtak: Yvonne Bang og Geir-Ivar Olsen ble valgt ved akklamasjon.

Sak 4

Årsberetning 2016/2017
Styret styreleder ved Manar Kalaaji fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av
årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen (vedlagt). Kommentarer til beretningen følger
referert her:

Det ble etterlyst deltakelse av skolelag fra Harstad i BedSys serien og deltakelse av Tromsøs
skolelag på turneringer i Harstad. Forklaringen på dette er at det i år ikke har vært noen
aktuelle lag i Harstad.

Det ble stilt spørsmål om årsaken til nyansettelse av hovedtrener for neste sesong. Det ble
oppklart at Ricardo «Richi» Davila ble ansatt som vikar for en begrenset periode og at man fra
begynnelsen av har hatt en plan om ansettelse av ny hovedtrener. Ny hovedtrener er Jakob
Hjort Jørgensen.

Styret ble oppfordret til å informere lokal skolelagstrener før det arrangeres
skolebesøk/gymtimer.
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Det ble etterlyst trenermøter og trenersamlinger i klubben. Dette kommer ny hovedtrener til
å ta tak i kommende sesong.

Det ble stilt spørsmål om fremgang av sportslig plan for klubben. Denne er under utarbeidelse
og vil bli sendt ut på høring kommende sesong før den behandles og vedtas i styret.

Det ble etterlyste bedre og bredere annonsering av klubbens ekstratreninger og deres
målgrupper.

Styret opplyste at NBBF-finansierte SFO treninger var planlagt i vår, men har fått utsatt dette
til vår nye hovedtrener, Jakob Hjort Jørgensen, er på plass i høst.

Sak 5

Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand
Styret ved styremedlem Helene Wang Mortensen fremla idrettslagets regnskap i revidert
stand for godkjenning av årsmøtet.

Selv om årsmøtet har tidligere vedtatt å lage sesongbaserte regnskap, er klubben nå pålagt fra
idrettsforbundet å føre årsregnskap pr. kalenderår. Dette regnskapet kan altså sees som et
«overgangsregnskap».

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet uten innvendinger.

Sak 6

Medlemskontingent og treningsavgift
Styret ved styremedlem Ola Engelsen fremla forslag om medlemskontingent og treningsavgift
etter innstilling fra styret. Forslag: Medlemsavgift senkes til 100 kr og treningsavgift økes
tilsvarende slik at totalsum forblir uendret.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt uten innvendinger.
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Treningsavgifter + medlemskontingent (totalt):
2016/2017

2017/2018

U10 kr 1 400,-

kr 1 400,-

U12 kr 1 500,-

kr 1 500,-

U13 kr 2100,-

kr 2 100,-

U14 kr 2400,-

kr 2 400,-

U15 kr 2700,-

kr 2 700,-

U16 kr 2700,-

kr 2 700,-

U18 kr 2700,-

kr 2 700,-

U20 kr 2700,-

kr 2 700,-

Søskenmoderasjon med eldre søsken i klubben (uendret)
U10 og U12 har halv treningsavgift for yngste søsken.

Trener og styrekompensasjon (uendret)
Foreldretrenere får fri treningsavgift for et av sine barn pr. lag.
Styremedlem får fri treningsavgift for ett av sine barn.
Trenere som ikke har barn får gavekort.

Presisering: Lovnormen for idrettslag (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/) tillater
ikke automatisk innmelding/stemmerett for foresatte slik det kom inn forslag om til dette
årsmøtet. Alle stemmeberettigede må ha meldt seg inn i klubben frivillig og aktivt på
egenhånd og må ha betalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet. Styret ønsker
imidlertid å oppmuntre foresatte til å melde seg inn i klubben som stemmeberettigede
medlemmer. Derfor er det foreslått å senke medlemskontingenten til minimumssatsen 100kr.
Styret mener dette vil styrke demokratiet i klubben og skape flere engasjerte foresatte.
Idrettsforbundet arbeider med en IT løsning knyttet til Min Idrett/KlubbAdmin der det blir
enda enklere for foresatte å melde seg inn og betale medlemskontingenten sammen med sitt
barn. Styret vil oppfordre foresatte til å benytte seg av denne muligheten.

Sak 7

Idrettslagets budsjett
Styret (ved Manar Kalaaji) fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett uten innvendinger.
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Sak 8 Valg
Det er 23 stemmeberettigede til stede.

Valg av styreleder:
Valgkomiteen ved valgkomitémedlem Lars Olav Sparboe foreslo Manar Kalaaji som styreleder
(1 år).

Manar Kalaaji ble valgt ved akklamasjon.

Valg av nestleder:
Valgkomiteen foreslo Bjørn Kavli som nestleder (2 år).

Bjørn Kavli ble valgt ved akklamasjon.

Valg av øvrige styremedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Judeson Joseph (2 år), Kari Ingebrigtsen (1 år) og Ola Engelsen (1 år) som
styremedlemmer.

Judeson Joseph, Kari Ingebrigtsen og Ola Engelsen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av varamedlemmer:
Valgkomiteen foreslo Nina Mari Jørgensen (1 år) og Tommy Steve Berntsen (1 år) som
varamedlemmer til styret.

Nina Mari Jørgensen og Tommy Steve Berntsen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av revisorer
Valgkomiteen foreslo Ulf Christensen som revisor.

Ulf Christensen ble valgt ved akklamasjon.
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Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett
Dagens praksis forblir derfor uendret der styret gis fullmakt til å oppnevne representanter i
ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett.

Valg av leder og medlemmer i valgkomiteen
Styret foreslo Espen Utnes som leder av valgkomiteen og Lars Olav Sparboe som medlem i
valgkomiteen.

Anita Lervik meldte seg som kandidat.

Espen Utnes, Lars Olav Sparboe og Anita Lervik ble valgt ved akklamasjon.

Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen
Ingen varamedlemmer ble valgt.

Sak 9

Innkomne saker
Sak 9.1 Stemmerett for foresatte
Jörg Haarpaintner har foreslått automatisk stemmerett for alle foresatte ved neste årsmøte.
Styret har behandlet saken og ny sak fremlegges under sak 6.

Sak 9.2 Idrettslagets organisasjonsplan
Nytt for neste sesong er opprettelsen av kvinneligalag i klubben og sammenslåingen sammen
med U19D-laget.

Styret (ved Kari Ingebrigtsen) presenterte planen for klubbens damelag i Kvinneligaen (KL) i
sesongen 2017/2018.

Sak 10 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Møtet lukkes kl. 20.23.
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Tromsø, 30. juni 2017

------------------------------------------Geir-Ivar Olsen
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