Sandefjord Orienteringsklubb – Protokoll årsmøte 17. mars 2021
Onsdag 17. mars 2021 kl.18:00 via Teams.

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigete medlemmer:
17 medlemmer var til stede, hvorav 4 fra styret. De fremmøtte medlemmer ble
godkjent som stemmeberettigede.

2.

Godkjenning av innkalling og saksliste:
Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og åpnet av styrets leder. Det kom ikke innvendinger til
sakslisten.

3. Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen:
Kjetil Kløvstad ble valgt til ordstyrer. Trond Gjelstad ble valgt til referent. Martin Hasle og
Trond Gjelstad ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Styrets og utvalgenes årsberetning:
Styrets årsberetning ble gjennomgått av Anne Lise Andreassen. Årsberetningen ble
enstemmig godkjent.
Årsrapport fra de enkelte utvalg ble gjennomgått. En korreksjon i
oppmannsrapporten hvor Ellen Strøm Juliussen fikk gull (og ikke sølv) i D21 i KM
sprint. Forøvrig ble utvalgenes årsrapport godkjent.
En tilleggsopplysning er at Vestfold 2-dagers 11.04.21 nå er besluttet avlyst i den
form det normalt har vært.
5. Revidert regnskap 2020 og revisors beretning:
Regnskapet ble gjennomgått av styrets leder. Grunnet Corona har mye av den planlagte
aktiviteten ikke latt seg gjennomføre og regnskapets utgiftsside bærer preg av dette.
Regnskapet ble enstemmig godkjent med et overskudd på kr 417.147 for år 2020 og en
egenkapital på kr 2.605.590 pr 31.12.20.

6. Budsjett 2021:
Budsjett for 2021 ble gjennomgått av styrets leder. Det ble poengtert at det pt er
svært usikkert hvordan 2021 blir i forhold til aktivitet / arrangementer mv.
Budsjettet viser inntekter på kr 1.036.000 og utgifter på kr 1.023.700, slik at det blir
et budsjettert overskudd på kr 12.300. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Det kom
innspill om at det hvis det blir mulig blir brukt mer penger på fellesturer etc når
samfunnet åpnes opp.
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7. Innkomne forslag (Styret sendte ut forslag til ny klubb lov 1.mars som er vedlagt):
Styrets forslag om ny klubb lov basert på ny lov norm fra Norges Idrettsforbund ble
enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av kontingent:
Det ble foreslått at kontingent forblir uforandret fra 2020. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Fastsettelse av organisasjonsplan for 2021:
Det vises til valg under pkt 10.

10. Valg – forslag ble fremlagt av valgkomiteen:

Som nytt styre ble valgt
Leder + finans og kart
Nestleder + tur-o og stolpejakt
Styremedlem + sport

Knut Gjone (1 år)
Anne Lise Andreassen (1 år)
Arne Håkon Jørgensen (1 år, ikke på valg)

Styret ble gitt fullmakt av årsmøtet til å utvide styret med inntil 2 personer dedikert
til arrangement og rekrutt samt fylle inn øvrige utvalg etter behov.
Utvalg ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling (se vedlagt)
Arrangement & Vdg + Kart har man ikke lyktes med å skaffe bemanning.
EKT er en viktig gruppe selv om den ikke fremgår av organisasjonsplanen.
Som neste års valgkomite ble Sturle Furland og Trond Foss valgt.

Sandefjord, 17. mars 2021

Martin Hasle

Trond Gjelstad
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