ÅRSMØTEREFERAT 2018
OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården onsdag 14.mars 2018 kl.19.00.

1. Åpning.
Leder Tore Bjørnerød åpnet møtet og ønsket velkommen.
2. Godkjenne de stemmeberettigede
21 stemmeberettigede møtte fram.

3. Godkjenne innkalling og saksliste
Godkjent
4. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Tore Bjørnerød ble valgt til dirigent
Jan Løken Johannessen til referent.
Monica Meum Johansen og Øystein Olsen ble valgt til å signere
protokollen.
5. Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent med endringer.
Under «Styret med komiteer» så legges inn
• Endre tittel på Tordis Rytter Jakobsen fra påmelder til
løpsregnskapsfører.
• Medlemsansvarlig: Nora Woodward
• Sponsorkomitee: Trond Finstad og Morten Breimo

Pkt. 3 Medlemstall
Sjekk opp med medlemsansvarlig; Nora Woodward, hvorfor det er flere
aktive personer enn totalt antall medlemmer i aldersgruppen 13-19 år.
Gjelder både kvinner og menn.

Pkt. 8 Økonomikomiteen
Legg inn innspill fra kasserer Per Holm.

Pkt. 9 Hyttekomite
Erik Sandbæk informerte vedrørende møte med MK Eiendom.
De informerte om at vår avtale med gratis leie snart går ut slik at vi må
begynne å betale leie for klubbhuset.

6. Regnskap i revidert stand.
Regnskapet ble gjennomgått.
Revisjonen har anbefalt Årsmøte å godkjenne regnskapet.
Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet

En hyggelig nyhet fra Skautravernes klubb var at de ettergir et lån på litt
over 80.000,-

7. Innkomne forslag
Forslag 1: Hjertestarter

Forslag fra styret:

Det er et årsmøtevedtak fra tidligere år på at det skal anskaffes en
hjertestarter. Styret har prøvd igjennom stiftelser å søke støtte til anskaffelse
av dette uten hell. OK Moss har god økonomi så forslaget til styret er å bruke
20.000,- av disse til innkjøp + nødvendig opplæring.
Forslag fra Per Holm:

Moss Idrettsråd har gått til innkjøp av hjertestarter for utlån.
OK Moss legger opp til å låne hjertestarter fra Moss Idrettsråd og at denne skal
være tilstede ved alle klubbens terminfestede arrangement.
Vedtak:

Etter et kort møte blant styremedlemmene så valgte styret å trekke sitt forslag.
Forslaget til Per Holm ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Opprusting av NØG

Forslag fra styret:

Kjøkkenet på Noreødegården og en del av inventaret har sett sine bedre dager.
Fremover så vil ønske om å leie Noreødegården fra andre klubber/landslag
bare øke. Styret ønsker å bruke inntil 100.000,- til oppgradering av dette
formålet.
Kommentarer til forslaget:

Avtalen med MK Eiendom må være på plass før styret går videre med
oppgraderingen. Det kan også søkes spillemidler til dette.
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Kontingent
Ingen forandring på kontingent
Kontingent for OK Moss pr. 14. mars 2018:
Familiemedlemskap:
Ordinært medlemskap over 21 år:
Ordinært medlemskap under 21 år:
Støttemedlem:

kr. 1200,kr. 600,kr. 300,kr. 150,-

9. Forslag til målsetning for 2018
Målsetninger for 2018 ble gjennomgått og godkjent.
Noen endringer:
• Få inn et mål i forhold til sponsorer.

10.Budsjett
Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt.
Informerte om at det er forskuttert 1 kart; Fjell, i og med at dette er
reserve terreng til VM 2019
Kan ikke benyttes av OK Moss til trening eller annet før Lørdagskjappen
2020.
11.Organisasjonsplan
Godkjent
Hjertestarter bør inn som et punkt i organisasjonsplanen. Styret får i
oppgave å finne en person som har ansvar for å leie den av Moss
Idrettsråd til alle terminfestede arrangement og sørge for at nødvendig
opplæring holdes.

12.Valg
STYRE
Rolle
Leder
Sekretær
Leder o-utvalg
Leder økonomi
Styremedlem
Leder hyttekomite
Barneidrettsrepresentant
Ungdomsrepresentant

varighet
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

2017
Tore Bjørnerød
Jan Løken Johannessen
Henning B. Carlsen
Ida Elisabeth Finstad
Astrid Bjørnerød
Erik Sandbæk
Øyvind Løken
Frida Eidsvang

Forslag 2018
Hanne Wold
gjenvalg
Tore Bjørnerød
Tonje Holm
Kristin Lind Larsen
Ikke på valg
Ikke på Valg
gjenvalg

Komiteer, utvalg og spesifikke tillitsvalgte
Rolle
Løpsregnskapsfører
Kasserer
Leder tur-o
Leder VDG
Materialforvalter
Revisor
Revisor
Arkivar
Webmaster
Valgkom. medlem
Valgkom. medlem
Valgkom. medlem
Arrangementskoordinator
Medlemsansvarlig
Sponsorkomitee

varighet
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

2017
Tordis Rytter Jakobsen
Per R Holm
Ingar Finstad
Knut Lindløv
Bjørn Paulsen
Mona Skjæggestad
Leif Ombustvedt
Helene Meum Johansen
Christopher Schive
Stein Klyve
Kristin Gjølsjø
Erik Jakobsen

Forslag 2018
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
Erik Listerud
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
Ellen Ladim
gjenvalg
gjenvalg
Thomas Roskifte
Nora Woodward
gjenvalg
Trond Finstad og Morten Breimo gjenvalg

Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt
Kommentar til valget:
Få inn i organisasjonsplanen at medlemmer som sitter i verv må si ifra til
valgkomiteen 1 desember om de forsetter neste år eller ikke. Da får
valgkomiteen god tid til å finne en erstatter.

