Årsmøte TBKr 2019
Tidspunkt og sted:
Tilstede:

14.03.2019 kl. 18.00 hos Snekkern Fossegrenda + Skype
Fra stvret i TBKr:
Kirsti Rørvik, Åse Jacobsen, Herbert Cook, Veronica Sundberg
Clausen og Halgeir Ludvigsen
Egil Toftaker (Skype/telefon)
Renr. fra klubbene:
Marte Z. Lien (TrX), Christer Aker (TBK), Rune Spets (TBK),
Marit Lillebudal (TBK)

Halgeir ønsket velkommen og gikk gjennom dagsorden og potensielle utfordringer ved bruk av
Skype.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter:
Til sammen 10 stemmeberettigede. (4 fra klubbene og 6 fra styret).
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 rett etter fristen på hjemmesiden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
3. Valg av

møteleder:
Halgeir Ludvigsen
referent:
Kirsti Rørvik
2 til å underskrive protokollen: Veronica 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 2018 som viser et overskudd på kr. 24 879, 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:
a) Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
b) Det ble diskusjon rundt temaet. Forslag om at styret innkaller alle leder i alle klubber
til ledermøte så snart som praktisk mulig. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
7. Fastsetting av klubbkontingent:
Forslag fra styret:
Uendre kontingent for klubbene på kr. 1000 for sesongen 2018/2019.
Enstemmig vedtatt.
8. Behandle budsjett:
Styret framla et budsjett som går 12000 i minus, når man ser bort fra ekstraordinær utgift
til statuetter som skulle vært fordelt over de siste 5 år. Med de positive resultatene de
siste årene, og god egenkapital er det ikke noe problem med et negativt budsjett.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Valg
Da det ikke har vært en fungerende valgkomite, har styret fungert som valgkomite.
Ikke på valg i år:
Nestleder:
Herbert Cook, Munken
Sekretær:
Halgeir Ludvigsen, Munken
Silje Hagen, Molde
Styremedlem:
Valg:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:

Egil Toftaker, Oppdal
Kirsti Rørvik, Dora
(mangler)

(gjenvalg)
(gjenvalg)

for 2 år
for 2 år
for 2 år

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Jan Roar Hanssen, Heimdal
Åse Jacobsen, TBK

(ny)
(ny)

for 1 år
for 1 år

Revisorer:

Vidar Riise, Oppdal
Fredrikke Bøe, Oppdal

(gjenvalg)
(gjenvalg)

for 1 år
for 1 år

(ny)

for 1 år

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Veronica S. Clausen, TBK
(mangler)
(mangler)

Styret får i oppgave å finne de som mangler (1 styremedlem og 2 medlemmer i
valgkomiteen). Bør gjøres i forbindelse med ledersamlingen.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Egil Toftaker stiller som kretsens representant på Forbundstinget.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.05
Trondheim 14,mars2019

Halgeir Ludvigsen
(sekr.)

Veronica S. Clausen
(sign)

lårte Z. Li
(sign)

