Årsmøte TBKr 2017
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

22.04.2017 kl. 15.00 Bowling 1 Heimdal
Fra styret i TBKr:
Egil Toftaker, Kjell Arve Berg, Herbert Cook og Halgeir
Ludvigsen
Repr. fra klubbene:
Grethe Fosseide, Tove Fosseide, Per Einar Walstad (TBK)
Ingrid Hansen, Roar Hansen (Munken)
Annebeth Jacobsen Skjegstad, Ole Torjan Moen (TrX)
Jon Ivar Nilsen (Oppdal)
Klaus Amundsen (Orkla)
Ekstra:
Marit Lillebudal, Johnny Bolland, Christer Aker, Veronica
Sundberg Clausen.

Egil ønsket velkommen.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter:
Til sammen 13 stemmeberettigede. (9 fra klubbene og 4 fra styret), og 4 uten stemmerett.
Alle stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Årsmøtevarsel på TBKr sin hjemmeside og facebookside ble lagt ut i god tid før fristen.
Innkalling med sakliste ble lagt ut innen fristen på hjemmesiden.
Anmerkning til innkallingen:
 Det skal ikke velges vararevisorer i henhold til TBKrs lov § 15.9.d)
 I henhold til TBKrs lov § 16.9.e) kan styret få fullmakt til å velge representanter til
overordnede ledd.
Egil presenterte dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Valg av

møteleder:
Egil Toftaker
referent:
Halgeir Ludvigsen
2 til å underskrive protokollen: Annebeth J, Skjegstad og Klaus Amundsen

4. Årsberetning:
Gjennomgang av årsberetningen. Det ble noen korrigeringer. Oppdatert årsberetning legges
ut på hjemmesiden.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
5. Godkjenning av regnskap:
Det ble framlagt revidert regnskap for 2016 som viser et overskudd på kr. 21 646.
I kasserers fravær gjennomgikk Halgeir regnskapet.
Egil leste opp revisorberetning.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
6. Behandle innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.
7. Fastsetting av klubbkontingent:
Forslag fra styret:
Uendre kontingent for klubbene på kr. 1000 for sesongen 2017/2018.
Enstemmig vedtatt.

8. Behandle budsjett:
Kasserer var ikke til sted, og hadde ikke sendt det reviderte budsjettet til styret/ årsmøtet.
Det reviderte budsjettet viser et overskudd på ca. 1000kr.
Det ble vist fram det ureviderte budsjettet som viser ca. 27000 i underskudd i stedet.
Det ble foreslått at Styret fikk mandat til å jobbe videre med budsjettet under følgende 2
forutsetninger:
 Budsjettet går svakt i pluss
 Junior/ungdom støttes tilsvarende som for det ureviderte.
Etter forslag fra møteleder gikk årsmøtet til punk 9 på dagsorden.
Det ble deretter foreslått at budsjettet legges fram på ekstraordinært årsmøte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
9. Valg
Valgkomiteen la ikke fram noen innstilling.
Egil leste opp korrespondansen han har hatt med valgkomiteen.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å foreta valg og behandle budsjett.
Verdal BK vil fortsatt være valgkomite, og styret blir sittende inntil valget er avholdt.

Styret fikk i mandat å utpeke representanter til Forbundsting og andre organisasjonsledd
der vi skal være representert.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 16.20
Trondheim 22.april 2017

Halgeir Ludvigsen
(sekr.)

Annebeth J. Skjegstad
(sign)

Klaus Amundsen
(sign)

