
ProtokotI fra arsm0tet 2013 i Sandefjord OK 

7. februar 2014 kl 18:30 pa 0vre Myra. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkallingen 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Valg av m0tefunksjonaerer (1 dirigent, 1 sekretaer og 2 desisorer; 
4. Arsberetning 
5. Regnskap og balanse 
6. Budsjett 
7. innkomne forslag 
8, Fastsettelse av kontingent 
9. Valg 

Arsm0tet ble Ipnet av nestleder i klubben Lill-Ann Torp 

Tilstede styret: Per Erik Larsen, Lill-Ann Torp, Berit Lund og Roger Hagen 

Tilstede 0vrige medlemmer: 28 personer av totalt 191 medlemmer 

1. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 
2. Sakslisten ble godkjent uten komnnentarer 
3. Kjetil Kl0vstad ble valgt til dirigent, Hilde Kl0vstad til sekretaer og de to desisorene som skal 

signere protokollen ble Tom Olav Guren og Jon Ringdal. 
4. Styrets- og utvalgenes beretninger ble gjennomgatt; 

V i f ikknyedrakter fra 2013 " . 

Midtasenl0pet ble en suksess og er et l0p vi satser pa videre 

Hovedl0pet- og 0-landsleieren ble et flott arrangement 

Noe nedgang i antall medlemmer i klubben 

VDG: Noe mer motstand mot st0rre o-l0p p.g.a. vilt m.m. Noe problemer med en grunneier 
der en port ble stSende oppe etter en hovedl0pstrening. 

5. Resultat- og balanseregnskap ble lest opp, etterfulgt av revisors beretning. Arsregnskapet ble 
godkjent 

Prosjektregnskaper for Hovedl0pet og Midtasenl0pet ble ogsa gjennomgatt 

6. Styrets forslag til budsjett ble godkjent med forbehold om ekt aktivitet vedr0rende 
rekrutering. 

Aktuelle aktiviteter for 0kt rekruttering: 

• T rener l kurs for trenerne i klubben, fint S bli litt inspirert 



• Markedsf0re oss via skoler, Leif har jobbet litt med dette og vil ta ny kontakt i 2014. 
Han 0nsker et skolemesterskap pa Frebergasen for 7 klassinger i 2014. ForeslSr en 
serie p i 4 treningsl0p for utvalgte barneskoler. Det b0r vaere tidtaging. 

• Forslag om deltidsansatt trener som tar hovedtyngden av trening og kan fungere som 
en koordinator for frivillige trenere i klubben. Her kan vi se litt p i modellen de har i 
Badminton klubben i Sandefjord 

Budsjettet burde vaert mer aggressivt vedr rekruterings tiltak. Hindsopprekning p i dette 
viser at I rsm0tet 0nsker at styret skal jobbe aktivt med dette i 2014. Styret gis mandat til a 
fastsette bel0p innenfor fomuftige rammer og deretter komme med et revidert budsjett. 

Alle medlemmer og utvalg m l kontinuerlig jobbe med rekruttering. 

7. Innkomne forslag: 
• 0ke aldersgrense fra 19 til 25 ar for krav om at barn i familer skal betale egen 

kontingent. Alle ungdommer opp til 25 I r vil med dette ogsl fa dekket kontingent 
ved sommerl0p. Forslag godkjent enstemmig. 

• Oppgradere kartet p i Heia, Gallis og Goksj0 Fevang. Generelt b0r vi s0ke spillemidler 
f0r et kartprosjekt startes opp. 

Arsm0tet ber styret og kartutvalget kalle inn til et klubbm0te der kart strategien for 
klubben kan diskuteres. Frist i l0pet av varen. Klart flertall for denne l0sningen jfr 
handsopprekning. Medlemmet som fremmet forslaget varforn0yd med denne 
l0sningen og trakk dermed det opprinnelige forslaget. 

8. Kontingenten blir uendret, men begrepet kart- og treningsavgift fjernes. 

Rekrutt f0rste ar kr 240,-

Barn (torn 16ar) kr420,-

Senior (fom 17 I r ) kr 600, ferielop dekkes tom 25 ar 

Familie med barn (dekker barn tom 25 ar) kr 1440,- • 

St0ttemedlem kr 120, 

9. Valg • " 

Valgkomiteen v/Tom Olav Guren og Han G0ran Bj0rk hadde f0lgende forslag til styre: 

Leder: Arne Hikon J0rgensen (velges for 1 I r ) 

Sport/Kart: Per Erik Larsen (velges for 2 I r ) 

Arrangement: Apen, styret ma finne en kandidat 

0konomi: Roger Hagen (1 ar igjen) 

Organisasjon/nestleder: Lill-Ann Torp (1 ar igjen) 

Representanter i utvalgene ble valgt for et I r jfr vedlagt utvalgsllste. Valgkomiteens innstilling 
til styre og utvalg ble enstemmig vedtatt. 



To utvalg er apne og styret ma derfor finne kandidater til : 

• VDG, erstatter for Hans, 

• Arrangementskomiteens to medlemmer Berit og Tom Olav takker for seg 

Medlemmer som 0nsker a bidra melder seg for styret. 

Matet ble avsiuttet med takk og blomsteroverrekkelse til avtroppende utvalgsledere og styremedlem: 

Thor Eriand Stange, Hans Ronne og Berit Lund. 

Innsatspokalen ble delt ut til Tom Olav Guren for stor innsats i klubbens styre og pa arrangementer 
gjennom mange ar. Tom Olav har vaert leder t klubben, leder av HLOLL i 2008 og leder av O-landsleieren 
under arrangementet i 2013. Pokalen ble hoyt verdsatt av mottaker som ble stolt av a se navnet sitt 
gravert sammen rekken av store o-l0pere klubben har hedret f0r ham. 

Sandefjord 7. februar 2014 

Hilde Kl0vstad (referent) 

Protokoll sign: Tom Olav Guren 



Sandefjord orienteringsklubb 

Valgkomiteens innstilling for 2014 

Styret: 

Leder Arne Hakon J0rgensen Velges for 1 ar 

Nestleder/Organisasjon Lill Ann Torp Ikke pa valg/1 ar igjen 

Sport/Kart Per Erik Larsen Velges for 2 ar 

0konomi Roger Hagen Ikke pa valg/1 ar igjen 

Arrangement ???? 

Utvalgene: Alle personene velges for 1 ar 

Treningsutvalget (Sport): Mediautvalg (Organisasjon): 

Per Erik Larsen Anne Berit Bredholt 
Gjermund Glesnes Mona Stensholt 

Marius Martinsen i 
Anette Arentz (Ozon-kontakt) Milj0utvalget (Organisasjon): 

Stine Arntzen 
Lill Ann Torp 

1 Age B0en 

Finansutvalget (0konomi): 
Rekruttutvalget (Sport): Roger Hagen 
Jo B0rre Eikas 
Tor Marius Torgersen Kasserer (0konomi): 

Hilde Kl0vstad 
Materialforvalter: 
Jon Ringdal Revisor (0konomi): , 

Roar Fjeldbo 
Oppmann (Organisasjon): Tom Olav Guren 
Trond Gjelstad 

Kartutvalg (Sport/Kart): 
VDG-utvalg (Sport/Kart): Roar L0ken 

Jon Ringdal 
i Per Erik Larsen 

Tur-0 utvalg (Sport/Kart): 
Anne Lise Andreassen Arrangementsutvalg: 
Agnes Skarholt 
Lars Petter Lystad 

Elsa Lystad i 
Ole Brattbakk Valgkomite: 
Knut Waage Hans G0ran Bj0rk 

; Berit Lund 


