
Oslo Taekrruondo Kl ubb
Medlem av World Taekwondo Federation (WTF),

Norges Budo Forbund (NBF) og Norges Idrettsforbund (NIF)

Protokoll r Årsm øte 1998

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsm øte ble åpnet av leder Harald Nyberg
Innkalling og dagsorden ble godkjent

Valg av ordstyrer og referent

Gerd Helen Henriksen ble valgt til ordstyrer
Stig Ove Ness ble valgt til referent

3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Stian Nyberg og Jens Christian Gjesti ble valgt til å underskrive protokollen

Årsmelding

Gerd Helen Henriksen gikk gjennom styrets årsberetningfor 1997.

Det ble presisert at Heidi Eng fikk prernie for beste utøver på hele mønsterkonkurransen
og ikke bare i sin klasse.

Årsmøte godkjente årsberetnin gen for 1997

5. Behandling av regnskap for 1997

Stig Ove Ness gikk gjennom regnskapet for 1997.

Regnskapet for 1997 er gjort opp med et underskudd på kr | 730,96.

Berit Grønfur og Tom Øverlandhar vært revisorer på regnskap etfor 1997, og Berit
Grønfur kom med revisorenes uttalelser.

Vedrørende innkreving av medlemskontingent ble det avgjort at instruktørene skal passe

på at deres elever har betalt inn medlemskontingenten når tidsfristen har gått ut.

Årsmøte godkjente regnskapet for 1997

6. Vedtak av budsjett for 1998

Stig Ove Ness gikk g,enttom styres forslag til budsjett for 1998.

2.

4.

Adresse:
Oslo Taekwondo Klubb
Pilestredet 75 c
0354 OSLO

Telefon:

2256 78 l0
93 63 23 s2

Postkonto:

0809.41.8864s



Medlemskontingenten for 98199 er foreslått som følger

%hr I år
Barn, studenter og sortbelte instruktører 1 150,- 2 000,-
Voksne 1350,- 2400,-
Støttemedlemmer/Ikke aktive medlernmer 200.- 400.-

- 10% familierabatt

Årsmøte foreslår at styre setter ned en fast person som skal jobbe med inntekts orienterte
tiltak.

Årsmøte godkjente budsjettet og medlanskontingenten for 1998.

7. Valg av styre

Leder Stig Ove Ness
Nestleder Harald Nyberg
Sekretær Siri Rasmussen
Kasserer Ann Christine S. Jørgensen
Styremedlem Neil Christian Andersen
Styremedlem Erik Aas
Varamedlem Berit Grønfur
Varamedlem Stian Birkelid

Alle ble valgt ved akklamasjon

8. Valg av 2 revisorer

Tom Øverland og Berithe Øien.YaIg! ved akklamasjon

9. Valg av personer til å representere klubben i utvalg og forbundssting

Styre får mandat til å utse personer til å representere klubben i alle utvalg og forbundsting

10. Info saker

Ann Christine Jørgensen orienterte om de nye overtrekksdresser, pris 700,- og mot at
styre har satt igang en kronerulling for å få inn penger til en ny "sparke sekk".

11. Avslutning

Stig Ove Ness avsluttetmøte som nye leder og takket alle om var kommet til årsmøtet for
. at de var med. Og ønsket alle lykke til i det kommende året.

Stian Nyberg
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Oslo, 23. mars 1998


