REFERAT – ÅRSMØTE BERGEN AIKIDOKLUBB 25.03.14:

Godkjenning av møtets deltakere:
1. Kim A. Tinderholt
2. Charleen Carlsen
3. Joachim Tøpper
4. Tor Erik Talhaug
5. Kjartan Refvik
6. Chantal Brandt
7. Thomas Aksnes
8. Elise-Victoria Aksnes
9. Erik Alfredsen
10. Serge Vivimond
11.Torstein Jacobsen
12. Susanne Borgen (ikke stemmerett, men forslagsrett)
DELTAKERE GODKJENT
Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å
underskrive protokollen:

Møteleder: Charleen Carlsen.
Referat: Erik Alfredsen
Tellekorps uten stemmerett: Susanne Borgen

Underskrive protokoll: Chantal Sentral og Kjartan Refvik.
GODKJENT

KLUBBENS REGNSKAP:
BAK sin kasserer: Kjartan Refvik
CMS sies opp, og det blir byttet til et nytt system gjennom NKF.
GODKJENT

KLUBBENS BUDSJETT:
Klubben har 5000 kr i minus etter årets budsjett.
GODKJENT - med forbehold om justeringer.

SAKER OG FORSLAG:
Ingen innsendte saker.
Andre saker og forslag fra styret:
- Graderingsmuligheter er kun for fullverdige medlemmer, da også
Norges Aikido Forbund. Dette innebærer at full kontingent på 350
kr/mnd, eller 250 kr er betalt før gradering tar sted.
- Skilt på utsiden av bygget (pris 14 000 kr)
- Finne en inntektskilde, midler eller liknende, som kan finansiere
bla. nytt skilt på utsiden av bygningen
- Promotering av klubben i form av plakater ol.
- Oppslag med dojo-regler og informasjon i klubben henger i
gangen, og klubbens medlemmer oppfordres til å lese denne.
- Endringer av treningstidene fra og med 1. Mars: Onsdagstreninger
er tatt bort inntil videre, og Tirsdager er det nå kun en økt fra
18:30-20:30.

- Styret og TK har tatt en beslutning om at Mauro Aiello 2.Dan, ikke
lengre skal instruere Lørdagstreninger. De andre faste
instruktørene skal rullere mellom å holde lørdagstreningen, og
treningstiden forblir fra 14:00-16:00.
- Michael Kolinski, 3.Dan vil gjerne holde selvforsvarskurs i BAK sine
lokaler. Dette vil være et tilbud til dem som ønsker det. Styret vil
diskutere dette og finne ut om det er en bra måte å gjøre det på.
- Norsk tipping og Grasrot. Finne en måte å få flere signeringer fra
lottospillere?

KANDIDATER VELGES FOR NY PERIODE (2014-2015):
Erik Alfredsen godkjennes, og tar over vervet til Mattias Godeseth, og
velges som ny sekretær/nestleder (2013-2015)
Kjartan Refvik godkjennes, og tar vervet som kasserer.

Forslag til valgkomitè 2014-2015:
Leder: Chantal Brandt
Medlem 1: Tomas Aksnes
Medlem 3: Torstein Jacobsen
Revisorer: Joachim Tøpper og Gudrund Sylte.
FORSLAG GODKJENT
Møtet er hevet og godkjent.
Bergen, 25.03.14

Referent: Erik Alfredsen

Styreleder: Charleen Carlsen.
Totalt 12 deltakere.

