Årsmøte TBKr 2018
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

15.03.2018 kl. 18.00 på Marinteknisk Senter + Skype
Fra styret i TBKr:
Egil Toftaker (Skype), Kirsti Rørvik , Åse Jacobsen, Herbert
Cook, Guri Troøien og Halgeir Ludvigsen
Repr. fra klubbene:
Marte Z. Lien (TrX), Christer Aker (TBK), Frode Morten
Skjørland (Munken), Harald Oterhals (Molde, Skype)
Ekstra:
Roar Hansen (Munken)

Egil ønsket velkommen. Halgeir gikk gjennom dagsorden og hvilke utfordringer man kan møte
med bruk av Skype.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter:
Til sammen 10 stemmeberettigede. (4 fra klubbene og 6 fra styret), og 1 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.
Halgeir leste opp dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Valg av

møteleder:
Kirsti Rørvik
referent:
Halgeir Ludvigsen
2 til å underskrive protokollen: Frode og Marte

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 regnskap for 2017 som viser et overskudd på kr. 24 359, men det forelå
ingen beretning fra revisor.
Forslag om at regnskapet godtas forutsatt at revisor ikke har vesentlige bemerkninger.
Forslaget 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 2018/2019.
Enstemmig vedtatt.
8. Behandle budsjett:
På grunn av bortfall av bingo-inntekter ble det foreslått at Styret fikk mandat til å jobbe
videre med budsjettet under følgende forutsetninger:
• Maks 20000 i underskudd
• Prioritere junior foran senior.

Kretsen må legge opp til juniorsamlinger i år – Juniortiltak er også støtteberettiget fra
NBF.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
9. Valg
Da det ikke har vært en fungerende valgkomite, har styret fungert som valgkomite.
Valg:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:

Egil Toftaker, Oppdal
Kirsti Rørvik, Dora
Åse Jacobsen, TBK

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

for 1 år
for 1 år
for 1 år

Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:

Herbert Cook, Munken
Halgeir Ludvigsen, Munken
Silje Hagen, Molde

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)

for 2 år
for 2 år
for 2 år

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Kjell Arve Berg, Orkla
Veronica S. Clausen, TBK

(ny)
(ny)

for 1 år
for 1 år

Revisorer:

Mari Ann Mistereggen, Munken(ny)

for 1 år

Styret får i oppgave å oppnevne valgkomite.
Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret fikk mandat til å oppnevne den andre revisoren.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.43
Trondheim 15.mars 2018

Halgeir Ludvigsen
(sekr.)

Frode Morten Skjørland
(sign)

Marte Z. Lien
(sign)

