Til medlemmer i Modum Svømmeklubb
Modum 20.02.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i
Modum Svømmeklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.02.2019
Årsmøtet avholdes den 6.mars kl 18.00 på Furumo Svømmehall
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Det godtas forslag på kandidater på årsmøtet.
Sak 5: Velge dirigent.
Styret foreslår Tomm Kristiansen.
Sak 6: Velge referent
Styret foreslår Jørgen Krog
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Det her kommet inn et forslag til styret:
Forslaget går på å øke kontingenten mot å ikke ha kalenderdugnad til jul.

«Jeg ønsker at kontigenten økes med kr 450, da slipper vi og mange andre å betale kr 750
for kalendrene vi selger til jul. Så ja vi kan godt øke kontigenten til kr 750. (det føler jeg blir
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litt høy kontigent da er vi vel på over 1000kroner + trener avgift), men må da legges fram
istedenfor å selge kalender. Er vel ingen som liker den dugnaden «

Styrets innstilling:
Kontingenten har blitt øket og er foreslått øket for neste år.
Styret ønsker å beholde en dugnad til jul hvor det foregår salg på dugnad. Dette for å sikre
inntekter til driften av klubben. Veldig stor økning av kontingenten ønsker vi ikke. Det er bra
at en del av inntektene skaffes gjennom dugnadsarbeid. Styret vil vurdere om kalendersalg
gir god nok avkastning eller om vi kan finne andre former.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår å øke kontingenten med 50 kr. Ny kontingent blir 200 kr pr år.
Sak 12: Styret foreslår for årsmøtet å øke treningsavgift og treneravgift med 50 kr hver.
Treningsavgiftene har stått stille i flere år, men ble økt i 2018 og vi ønsker en liten økning i 2019.
Kostnadene har økt og styret ser behovet for å øke inntektene. Se vedlegg 1 som viser samlet sum av
kontingent og avgifter dersom styrets forslag blir vedtatt.
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett.
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1
15.2
15.3

Styreleder: Forslag Tomm Kristiansen - gjenvalg
Nestleder: Forslag Stine T Magnussen - ny
Øvrige styremedlemmer:
Oppmann ABC: Forslag Britt Alice Myklebusthaug – ny. (Starter i oppgaven etter
ferien, Laila Thomassen fungerer i vervet frem til da.
Oppmann rekrutt: Forslag Sten Are Sandbeck - ny
Medlemsansvarlig: Forslag Ingeborg Kårtvedt – gjenvalg
Økonomi :
ledig
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

Varamedlem: ledig
To revisorer: Unni Kopland og Lydia Smith
Styret ber om fullmakt til å oppnevne representanter organisasjonsledd idrettslaget
har representasjonsrett.
Leder av valgkomiteen:
ledig
Øvrige to medlemmer av valgkomiteen:
ledig
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15.9

Varamedlem til valgkomiteen
ledig

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettslagets årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Styrets forslag til medlemskontingent og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt.
- Styrets forslag til budsjett
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité
Med venlig hilsen
styret i Modum Svømmeklubb
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