Protokoll årsmØte i Ringsaker danseklubb 22.03.15
Pkt. 1 Godkienning av møteinnkalling
I

ngen innvendinger, derav godkjent.

Pkt. 2 Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjent

Pkt.3 Valg av møteleder
Stig Vestlie

Pkt.4 Valg av referent
Vegard llseth Heia

Pkt. 5 Valg av personer

til

å underskrive protokoll

Tone Tveter og Henrik Grønvold

Pkt. 6 Gjennomgang av årsraPPort
Legges frem av Monica Nagel

l2OL4 avholdt 8 styremøter
169 betalende medlemmer

Godkjent årsberetning

Pkt. 7 Gjennomgang av RegnskaP
Regnskap deles ut

til alle medlemmer og styret på årsmøtet og legges frem av Marit Langberg

Revisorer krever at kasse skal gjøres opp hver uke og overskudd settes i bank.
Krav

'

til at varebeholdning telles 31.L2.15, dette skal gjøres hvert år. lkke utØrt for året 2014.

Pkt. 11 lnnkommende saker:
Basar
Ønske om å legge basaren til våren helst i begynnelsen av juni. Dette på grunnlag av markedsføring
og loddsalg. Godkjent av Årsmøtet.

Pkt. 8 Bestemme medlemskontingent 2015

Medlemskontingent forblir uendret og er på 25Okr/år for personer over fylte 13 år.
Økning av kontingent for barn under 13år fra L2ikr/år
denne gruppen.
01.01.16 Blir alle medlemsklubbene

til L7ikr/år. Det

legges ikke på lisensavgift

for

til Danseforbundet pålagt lisens på 100kr/år.

Det legges på 100kr/år for å dekke inn lisensavgift for de over fylte 13år.

Årsmøtet har vedtatt at lisensen legges på medlemskontingenten og betales i sin helhet til Ringsaker
danseklubb.

Med lisensen følger det rabattordninger og forsikringer
Det må informeres godt ut

til medlemmene og deltakere om hva lisensen innebærer.

Pkt.9 Budsjett 2015
Marit Langberg legger frem budsjettet.
Budsjett vedtatt og godkjent.

Pkt. 10 Valg av nytt styre

,,,
i

Øystein Brenden leder av valgkomiteen legger frem følgende forslag
Leder: Monika Nagel (1år)
Nestleder: Vegard llseth Heia (2år)

Styremedlemmer. (1år)
Gunn Edel Skaget, Siv Anita Jørstad, Roger Syversen, Stig Vestli, Anne Lise Brendbekken
Vara styremedlemmer:
Sondre Brendbekken
Aina Ødegård

Valgkomiteen (1år)
Leder: Øystein Brenden

Medlem: Maria Viktoria Torp Evensen.
Revisorer (1år)

Marit Langberg
May Bakkehaug

Etter vedtak på årsmøtet i 2013 ble det bestemt at styret selv velger kasserer, sekretær og

representant til ting.

Evt.
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Spørsmål til styret vedr. bruk av monsterpiano
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forslag om at initiativtakere til monsterpiano lager en plan
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