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

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

Protokolt - Årsm øte 1999

L. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsm øte ble åpnet av leder Stig Ove Ness
Innkalling og dagsorden ble godkjent

Valg av ordstyrer og referent

Stig Ove Ness ble valgt til ordstyrer
Siri Rasmussen ble valgt til referent

Valg av 2 representanter tit å underskrive protokollen

Thomas Jensen og Andre Moan Børstad ble valgt til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

Siri Rasmussen leste gjennom styrets årsberetning for 1998.
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r Peder og Stian med flere var også med på dugnad som er omtalt i punkt 9.

Styret bør etter eget utsagn bli flinkere tll å følge med på konkurranseresultatene og på
hvern som deltar på dugnader.

Årsmøtet godkjente årsberetningen for 1998

5. Behandling av regnskap for L997

Stig Ove Ness gikk gjennom regnskapet for 1998.

Regnskapet for 1998 er gjort opp med et overskudd på kr 16 101,09.
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Adresse:
Oslo Taekwondo Klubb
Pilestredet 75 c
0354 OSLO

Telefon:

2256 78 l0
93 63 23 s2

Postkonto:

0809.41.88645
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Berit Grønfur og Tom Øverland har vært revisorer for regnskapet for 1998, og deres
uttalelser ble også lest opp.

Andre stilte spørsmål ved Stig Ove's utsagn om at depositumet på husleia kunne øke.
Stig Ove forklarte dett med at KLP Eiendom kan øke depositumet i samsvar med
økningen i husleien.

Årsmøtet godkjente regnskapet for 1998

6. Vedtak av budsjettfor 1999

Stig Ove Ness gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 1999.

Medlemskontingenten for 199912000 er foreslått som føLger:

Tvpe Y, hr Giro pr mnd Helt år
Under 18 år 1 200,- 200,- + gebyr 2 200,-

Over 18 år I 500,- 250,- + gebyr 2 700,-

Sortbelteinstruktører 1 200,- 200,- + gebyr 2 240,-

Støtte medlemmer 200,- 400,-

- l0% Familierabatt

Siri bemerket at økningen for studenter er stor og at alle bør være klar over dette før
forslaget ble godkjent.

Etter noen kommentarer ble det klart at ingen var i mot forslaget

Årsmøte godkjente budsjettet og medlemskontingenten for 1999.

7. Valg av styre

Leder Stig Ove Ness

Nestleder Harald Nyberg
Sekretær Jørgen Biørn
Økonomi Ann Christine Jørgensen

Medlem Berit Grønfur utdanningsansvarlig
Medlem Thomas Jensen konkurranseansvarlig
Varamedlem Mee Eline Ottersen miljøansvarlig
Varamedlem Erik Aas juridiskansvarlig

Alle ble valgt ved akklamasjon

8. VaIg av 2 revisorer

Tom Øverland og Berithe Øren. Valgt ved akklamasjon
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9. Info saker

10. Avslutning

Hva skal de budsjetterte oppussingspengene brukes til? Maling, tepper og annet generelt
vedlikehold
Ann Christine informerte om markedsdager 24. apnl i Bogstadveien og oppfordret alle til
å stile opp på stand i løpet av dagen.
Bjarne spurte om det ikke er en mulighet for å tjene penger ved å ha en brusautomat i
lokalet. Ann Christine fortalte at det er umulig å få en slik automat opp trappa.
Stig Ove informerte om at det er en mulighet for at vi kan komme til å miste lokalene
våre fra årsskiftet.

Stig Ove Ness avsluttet møtet som gjenvalgt leder.

Oslo, 17 . mars L999

Thomas Jeryen
i '*/

4f" '.;t'/",fu{ffii-""
f
L

Andre Moan Børstad
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