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Protokoll r Årsm øte 200 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøte ble åpnet av leder Stig Ove Ness. Innkalling og dagsorden ble godkjent

Valg av ordstyrer og referent

Stig Ove Ness ble valgt til ordstyrer. Jørgen Biøm ble valgt til referent

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Thomas Jensen og Jens Christian Gjesti ble valgt til å underskrive protokollen

Årsmelding for 2000

Stig Ove Ness gikk gjennom styrets årsberetning for 2000.

Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2000

Regnskap for 2000

Stig Ove Ness gikk gjennom regnskapet for 2000.

Regnskapet for 2000 er gfort opp med et overskudd på kr 89 862,6I.
Tom Øverland har vært revisorer for regnskapet for 2000, og han uttalelser ble også lest opp.
Forslag om at styre må forvalte innskutte midler bedre. Plassering av penger på høyrentekonto
ble vedttatt.

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2000.

Vedtak av budsjett for 2001

Stig Ove Ness gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2001.

Etter kommentarene fra revisor og erfaringene med bruk av CMS avslutter klubben dette

samarbeidet.

Medlemskontingenten for 200012001 er foreslått å beholdes på dagens nivå:

Tvpe %hr Helt år
Under 18 år 1 200,- 2 200,-

Over 18 år 1 500,- 2 700,-

S o rtb elt ein s truktører 1 200^- 2 200,-
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Adresse:
Oslo Taekwondo Klubb
Pilestredet 75 c
0354 OSLO

Telefon:

2256 78 l0

Postkonto:

0540 08 85704



Protokoll - Årsmøte 2001

Støtte medlemmer | 200,- | 400,-

- I0% Familierabatt

Antall medlemmer vil mest sannsynlig minke da klubben bytter lokaler. Dett er tatt med i
budsjettet.

Budsjettet innholder ikke kostnader ved oppussing og husleie dersom klubben klarer å skaffe
seg et nytt lokale. Dersom klubben får nytt lokale iløpet av 20Ol vil derfor budsjettet sprekke.

Deltagelsen i konkurranser har økt. Dette er tatt med i budsjettet. Inn til styret laget andre

retningslinjer for bruk av disse pengene dekker klubben halvparten av de utgiftene utøvere har

til stewer. Klubben dekker alltid påmeldingsavgiften til stermer.

Årsmøte godkjente budsjettet og medlernskontingenten for 2001.

7. Valg av styre

Leder Stig Ove Ness

Nestleder Harald Nyberg
Medlem JørgenBiørn, Berit Grønfur, Neil Christian Anderssen

Varamedlern Torunn Hermansen, Jens Christian Gjesti

Alle ble valgt ved akklamasjon

8. Valg av 2 revisorer

Tom Øverland og Thomas Jensen. Valgt ved akklamasjon

9. Info saker

o Flytting av treningen til Norges Idrettshøyskole fra 2. apÅL.

o Alle medlemmer har fått beskjed om dette pr post.

o Nye treningspartier er innført og nye treningstider. All vanlig trening skjer nå på

mandager og onsdager.

o Status ny lokaler
o Klubben har foreløpig ikke kommet over noen nye lokaler.

o Det er søkt om treningstid på Bolteløkka skole fra høsten. To økter.

o Det er mulig at det blir ledige lokaler i Sporveisgatafra sommeren 2002

10. Avslutning

Stig Ove Ness avsluttet møtet, som gjenvalgt leder.
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