Referat fra årsmøte i Neset fotballklubb 2020
Torsdag 11.juni 2020 i Klubbhuset. (møtet skulle egentlig vært gjennomført 10.mars 2020)
Møtestart kl. 19.00.
Tilstede på møtet: 20 medlemmer (se egen oversikt)
*************************************************

1. Åpning
Leder Unni Nordahl ønsket velkommen til årsmøtet og gikk gjennom det formelle.

2. Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet
20 stk stemmeberettigede er tilstede på møtet, jmf. navneliste.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjennes.
Det ble fremmet en sak om utbedring av gressmatta. Saken ble ikke tatt inn i
årsmøtet, men det ble besluttet å ta en diskusjon om fornyelse av Vinnatrøa etter at
årsmøtet ble avsluttet.

4. Valg av møtedirigent og to til å undertegne møteprotokollen
Leder Unni Nordahl velges som møteleder. Svein Erik Fjerdingøy Jan Inge Røkke
velges til å underskrive årsmøteprotokollen.

5. Årsmelding for 2019
Styrets forslag til årsmelding for 2019 gjennomgås av møteleder. Det gjøres noen små
rettelser/justeringer, som legges inn i det endelige dokumentet. Kommentar om at
det ønskes fullstendig navn på de som blir navngitt i årsmeldinga. Altså både fornavn
og etternavn. Det er ikke rett årsmelding fra G12. Dette blir redigert og lagt inn med
rettelse i årboka.
1

Vedtak: Årsmelding for 2019 vedtas enstemmig, med korrigeringer nevnt ovenfor.

6. Regnskap med revisjonsberetning for 2019
Boye Qvarme gikk igjennom regnskapet og svarte på spørsmål fra møtedeltakerne.
Revisjon er foretatt og revisjonsberetning fremlegges.
Vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes enstemmig.

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2020 og aktivitetsavgift for 2019

•

Medlemskontingent 2021:

Satser 2021: Voksen kr. 250
Barn

kr.200 (t.o.m. det året en fyller 18 år)

Familie kr. 350 (Inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18 år)

Betales til konto nr. 42021746767 Betaling merkes med navn og fødselsår.

•

Aktivitetsavgift 2020:

Oldboys/6.divisjon
Senior
Junior
15-16 år
13-14 år
11-12 år
9-10 år
7-8 år
Under 7 år
Trimgrupper uten kamper

kr. 1600
kr. 3600
kr. 2900
kr. 2250
kr. 1850
kr 1350
kr. 850
kr. 400
Gratis
kr. 400

2

Aktivitetsavgift faktureres etter lagledernes innleverte lister. Betaling MÅ være utført
før en spiller er spilleberettiget.
Alle som spiller for Neset FK må ha betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift.
Lagledere SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden. Klubbens forsikring
forutsetter medlemskap.
Trimgrupper uten kamper må defineres. Hvem er de? De som spiller i Minihallen på
onsdager – disse må også registres på en måte ang. ansvarsforholdet.
Må være medlem for å være forsikret.

Hvordan bevare medlemsmassen? Medlemskapet ramler ned når de blir 18 år.
Familie/studentrabatt. Klubben sjekker ut mulighetene for dette til neste årsmøtet.

Det ble en del diskusjoner ang. aktivitetsavgiften. Det kom inn to nye forslag til satser
på aktivitetsavgift.
Styret trekker sitt forslag på aktivitetsavgift se tabell ovenfor.
Forslag 1: nye og reduserte satser - 7 stemmer
Forslag 2: Styret får et mandat om å bestemme beløpet på aktivitetsavgiften, når vi
hører retningslinjene fra kretsen - 8 stemmer

Vedtak: Det ble vedtatt 8 mot 7 stemmer at styret fikk mandat om å bestemme og
redusere aktivitetsavgiften når styret hører om det kommer noen retningslinjer fra
kretsen.

8. Klubbhåndbok
Dette er ei håndbok som skal brukes som et verktøy gjennom hele året for trenere,
lagledere, foreldre, spillere. Den bør ligge på klubbens hjemmeside og endringer kan
sendes inn til klubben. Det er en del endringer som må foretas.
Det må ut til alle aktører.
Endringer må skje underveis, men vedtas på årsmøtet.
Vedtak: Klubbhånbok vedtas enstemmig, med korrigeringer nevnt ovenfor.
Endringene som skal foretas skal godkjennes på hvert årsmøte.
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9. Dugnadsplan for 2019

Forslag til dugnadsplan 2020 ble gjennomgått av Unni Nordahl.
*Det kan i løpet av året bli arrangert andre dugnader enn de som står oppført her. Klubben kan be
lag om å delta på slike dugnader. 2020 startet også veldig spesielt.

Vedtak: Forslaget vedtas enstemmig.

10. Budsjett for 2020
Framlagt forslag til budsjett for 2020 ble gjennomgått og begrunnet av kasserer Boye
Qvarme.
Vedtak: Budsjettet ble godkjent med de uforutsette endringer vi har og vil få på grunn
av korona

11. Valg
Valgkomiteen består av: Karl Martin Viken og Siv Tagseth
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Vedtak: Følgende ble valgt enstemmig
Styret:
Leder:(1 år) Unni Nordahl (valgt 2019 som styremedlem for 2 år)
Nestleder: (1 år) Lars Eiliv Flægstad (valgt 2019 som styremedlem for 2 år)
Sekretær: Merete Nordskag (2 år, valgt 2019)
Kasserer: Boye Qvarme (2 år, valgt 2020)
Styrerepresentant: Stein Ola Stene (2 år, valgt 2020)
Styrerepresentant: Geir Ude (2 år, valgt 2020)
Styrerepresentant - varamedlem: Ingrid Vik (2 år, valgt 2020)

Vedtektsendring må foreligge til neste årsmøte, ang. styrerepresentanter.

Revisor (2 år-valgt 2020)

Olav Galtvik
Jon Flægstad

Neset-tips ansvarlig (1 år) Bente P. Abelsen
Lill Judy Vik
Billettører (1 år):

Arild Rekkebo, Espen Husås, Johan Presthus, Morten Presthus, Arild
Ulvik, Roar Stenhaug, Dagfinn Sørheim, Arne Sørheim

Kioskansvarlig (1 år): Anne Grete Aas
Valgkomite (foreslått av styret);
Siv S. Tagseth (valgt 2017, 1 år igjen)
Karl Martin Viken (valgt 2019, 3 år igjen)
Anita Augdal valgt inn i valgkomiteen 2020
Billettører er ikke på plass. Dette er noe styret må ta tak i på første styremøte.

12. Avslutning
Leder Unni «takket av» medlemmer som går ut av styret og andre som har bidratt med sine
verv og oppgaver.
Det vanket blomster og gode ord for god og hederlig innsats til Ola Asklund og Einar Aatlo
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Merete Nordskag
Referent

Årsmøteprotokollen er i samsvar med det som ble besluttet på møtet
Frosta, den 11. juni 2020

Frosta, den 11. juni 2020

--------------------------------------------

---------------------------------------------------

Svein Erik Fjerdingøy

Jan Inge Røkke
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