Nesodden
Tennisklubb
Protokollfor firsmotei Nesodden Tennisklubb

sffi ,mffim

Arsm,tet bte avhotdt zB. mars 201e i Bergerhatten (Nesodden rennisklubb).

Sak

I:

Gdkjenne de stemmeberettigete
7 stemmeberettigete var rnott opp.

Sak

2:

Godkjenne innk*llingen
I nnkallingen ble godkjent enstemmig.

Sak

3:

Godkienne sakllsten
Sakslisten ble godkjent enstemmig.

Sak

4:

Godkjenne forretningsorden
Forretningsorden ble godkjent enstemmig.

Sak

5:

Velge dirigent
Trygve Bjornas ble godkjent som dirigent enstemmig.

Sak

6:

Velge referent
Jgrgen Wesche bte valgt enstemmig som referent

Sak

7:

Velge to medlemmertil 6 underskrive protokdlen
Nina Holter og Mats Akesson ble enstemmig valgl til

SakS:
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underskrive protokollen

Eehandleforslagogsaker
8.1 lov for Nesodden tennisklubb 2019
Arsmote vedtok enstemmig de nye lovforslagene.
Nesodden TK fdr da to rnedlemmer sorn vil utgjore en korrtroltkomit6 som vil holde oye med
gkonomien i klubben. Arsmote vil velge revisor og kontrollkomitd ved 6rsrn6tene.

Sa&

9:

Fasts€tte medlemskontingent
Enstemmig vedtok enstemmig 6 6ke medlemskontingent som vil gelde fra 2020.

Sak

l0:

Foreta f6lgende valg:
10.1 Nytt styremedlem/sportslig leder
Jens Haug fratrer sitt styreverv og som sportslig lederValgkomitten forelir at Vegar fhystad Fettersen gfrrinn som ny styremedlem og som sportslig
leder. lrene Husby blir vara til styret. Forslaget fra valgkorniteen ble enstemmig vedtatt"
10.2 Revisor (styret foresldr 5 engasiere statsautoriseft revisor til ll revidere idrettslagets
regnrkap)
Det ble enstemmig vedtatt A engasjere statsautorisert revisor til 6 revidere idrettslagets
regnskap for efi &r.
1t1.3

Kontrollkomite med minstto medlernmer

Klubben mA ha en kontrollkomite. valgkomiteen har foreslfrtt Ase Malm og Stein Bang Ellingsen.
De ble enstemmig vedtatt og de har blitt valgt tar Z Ar.
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10.4 Representanter til ting og rnoter i de crganisasionsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt fil e oppnevne representantene (styret foreslir
til fullmakt til styret til 6 oppnevne representanter i ting og m6ter der idrettslaget har
representasjonsrett. )
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Dette ble enstemmig vedtatt.
10,5 leder av valgkomiteen
Styret har innstilt Ole Geir lnstefjord som leder av valgkomiteen. Dette ble enstemrnig vedtatt.
10.6 Ovrige

to medlemmer av valgkomiteen og vara

Styret har innstilt Anne Hopsdal og Morten Gjetanger sorn rnedlemmertil valgkomiteen og
Cecilie Schram Hoelsom Vara til valgkomiteen.
Dett€ bl€ enstemmig vedtatt
Sak 11:

Behandle idrettslagets irsberetnin6
Jens Haug gikk gjennom 6rsberetningen som ble sendt ut

pi forhirnd. Arsberetningen

ble

enstemmig vedtatt.
Sak 121

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Arsmdtet gjennomgikk regnskapet som var kommet fra revisor, men godkjente det ikke i
revidert stand, da det ikke forelfl en revisjonsberetning.
Sak 13:

Vedta idrettslagets budsjett
Kimberly Turner hadde sendt ut budsjettet pfr forhfrnd og gikk gjennom dette. Budsjettet ble
enstemmig vedtatt.

Nesodden, 2. april, 2019
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Nina Holter

Mats Akesson

