TEMA: REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORDSTRAND IF ALLSPORT
TID: TIRSDAG 4. MARS 2014, 18:00
STED: NORDSTRANDHALLEN, VANGEN 3, OSLO
Avtroppende styreleder, Christian H. Johansen, ønsker velkommen til de ca. 20 deltakerne
og gikk gjennom møtets agenda
1. Det var ingen kommentarer til innkalling og agenda. Denne ble enstemmig godkjent.
2. Christian H. Johansen var forslått som møteleder, og han ble enstemmig valgt.
3. Linda Haagensen og Gunn Olsen var foreslått som referenter. Gunn Olsen ble
enstemmig valgt.
4. Årsberetning og foreløpig regnskap 2013 ble presentert av Christian H. Johansen.
Etter opprydding i medlemsdatabasen har Allsporten pr. nå 67 betalende
medlemmer. Det er en netto nedgang på fem siden i fjor. De ulike idrettsgruppene
ble presentert, og alle grupper fungerer bra. Det er ønske om å jobbe med
rekruttering av flere deltakere i Fotballgruppen spesielt.
Allsport Svømming og Allsport Golf driftes i samarbeid med eksterne klubber
Deltakerne her må derfor betale en tilleggsavgift for treningen.
Allsporten har kontroll på kostnader og inntekter, og går i balanse.
Det var ingen kommentar til årsberetning eller regnskap og ble enstemmig godkjent.
5. Treningsavgiften for 2014 er foreslått økt til med kr. 100, til kr. 1.000,-, for
høstsemesteret. Treningsavgiften for vårsemesteret foreslått holdes uendret.
Økningen tilsvarer deltakelse for gruppens medlemmer på Løvelekene. Treningsavgift
pr. år vil fra nå av altså være kr. 2.000,-.
Det var ingen motforestillinger mot økningen, og forslaget enstemmig godkjent.
6. Budsjett 2014 ble presentert. Treningsavgiften dekker faste kostander til trenere.
Øvrige kostnader finansieres ved ulike tilskudd og bidrag.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
7. Styreleder Christian H. Johansen ønsker avløsning som styreleder, men fortsetter
som styremedlem. Tre av styrets øvrige medlemmer ønsket ikke gjenvalg. Tre nye
medlemmer ble foreslått. Det var ingen motforestillinger mot de foreslåtte
kandidater, og ble enstemmig valgt.

Allsportens nye styre er:
Leder:
Espen Erikstad
Nestleder:
Vibecke Myhre
Styremedlem: Christian H. Johansen
Styremedlem: Maj-Britt Malerstuen
Styremedlem: Gunn Olsen
8. Det var ingen innkomne forslag utover punktene på fastsatte agenda.
Møtet ble hevet ca. kl. 18:45.

