Protokoll

Årsmøte 14. juni 2021
Fra styret:
Forfall fra styret:
Medlemmer

Deltakere:
Magnus Vikstrøm, Knut Skjerping og Feng Yi Tsai.
Elisabeth Strand
Jan Gulbrandsen, Jade Qian, Trond Aukland, Jan Berner, Catherine Planke, Nina Jeletic,
Albert Astrup Hagen, Mona Drange Skjerping, Pål Valheim, Niel Carlsen og Siri
Drange Skjerping.

1. Åpning
Klubbens leder, Knut Skjerping, ønsket velkommen til årsmøtet.
2. Valg av dirigent/referent
Knut Skjerping ble valgt til dirigent og Magnus Vikstrøm til å føre protokoll.
Disse ble også valgt til å signere protokollen.
3. Godkjenning av formalia
Dagsorden, som var annonsert på hjemmesiden, infobrev og oppslag i hallen, ble gjennomgått.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Årsberetning
Årsberetningen for 2020 ble godkjent.
5. Regnskap
Regnskapet for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
 Kontrollutvalgets signerte beretning ble også gjennomgått.
6. Innkomne forslag
 Forslaget om å gjennomføre strategisamling for de som ønsker å utvikle klubben, etter
modell fra tidligere formann Sigbjørn Skaar, ble vedtatt. Midler avsettes i budsjettet.
7. Fastsettelse av kontingent og honorar
 Ingen endringer i forhold til vår lovnorm og årsmøtevedtaket fra 2016.
o Medlemskontingent/årsavgiften fastsettes av årsmøtet = 100 kr/år


Styret har fullmakt til å fastsette andre avgifter (treningsavgift m.m.) ut fra prinsippet
Kjelsås BTK på sikt skal tilstrebes å ha avgifter tilsvarende andre klubber i Oslo, som
det er naturlig å sammenligne seg med.

 Det utbetales ikke honorarer til medlemmer av styret eller andre i klubben, men de kan
(i henhold til klubbens lovnorm) motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av oppgaver for klubben.
8. Budsjett
Revidert forslag til budsjett for 2021 ble gjennomgått og godkjent.
 Det forventes reduserte fremtidige inntekter.
 Årsmøtet ønsker å opprettholde tilbudet til barn og unge.
 Det budsjetteres med et underskudd som dekkes av overskudd fra tidligere år.
 Styret får mandat til å iverksette tiltak innfor angitt ramme (resultat).
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9. Valg
Styre:





Leder: Knut Skjerping (ikke på valg),
Nestleder: Magnus Vikstrøm (valgt for 2 år),
Styremedlem: Catherine Planke (valgt for 2 år)
Vara (kasserer): Elisabeth Strand (ikke på valg).

Kontrollutvalg:
 Jade Qian (valgt for 2 år),
 Trond Aukland (ikke på valg),
 Pål Valheim (ikke på valg).
Valgkomité:
 Jan Gulbrandsen (leder, valgt for 2 år),
 Kai Groth (ikke på valg),
 Kristian Roksvaag (ikke på valg),
 Feng Yi Tsai (valgt for 2 år).
Representanter til tinget m.m.:
 Styret gis fullmakt til å beslutte hvem som skal representere Kjelsås bordtennisklubb på
NBTF sitt ting, og Region Øst sitt årsmøte m.m.

Oslo 15. juni 2021

Vedlegg: - Budsjett 2021

