Referat årsmøte tirsdag 5. april 2016
Dagsorden ( iflg Vedtektene §6- Forbudstinget)
1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
Fremmøtte medlemmer: Charleen C Tinderholt, Kim A Tinderholt, César, Pawel
Wesolowski, Michael S., Kenan Hadziavdic, Tor Erik Talhaug, Eivind Solsvik, Espen Aas,
Kjetil, Maiken Holst, Chris Waage, Reidar Alsaker, Steffen Wikan, Kjartan Refvik, Gudrun
Sylte.
Frammøte godkjent.
2.Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden.
Sakslisten er satt opp i henhold til retningslinjer gitt i §6 i vedtektene.
Forretningsorden i henhold til §6 i vedtektene.
Innkalling, saksliste og foretningsorden godkjent.
3.Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer ti å underskrive protokollen.
Charleen C Tinderholt godkjennes som møteleder og Gudrun Sylte som referentChris Waage og Maiken Holst velges som tellekorps.
Kim A Tinderholt og Reidar Alsaker godkjennes til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsberetning. Teknisk ansvarlig og graderingsoversikt.
Årsberetning godkjent.
5. Behandling av revidert regnskap
Klubben har de siste årene hatt nedgang i antall medlemmer og tilsvarende nedgang i
inntekt. Samtidig har inntekt fra støtte og fond økt. Styret roses for innsatsen rundt
søknad etter støtte. Klubben mottok i 2015 10.000 NOK i støtte fra Sparebanken Vest til
innkjøp av skilt på fasaden. Skiltet er ikke fullfinansiert med denne støtten og er enda
ikke innkjøpt.
Regnskap godkjent.

6.Behandling av budsjett for regnskapsåret 2015 – 2016
Styret bes fortsette arbeidet med søknad om støtte fra allmennyttige fond, og samtidig
hente hjelp fra medlemmene i klubben til dette arbeidet. Bergen kommune nå har lyst ut
midler til støtte for idrettslag som leier lokaler fra private aktører. Styret bes finne ut av
frister og det praktiske rundt denne søknaden.
Styret bes også avslutte avtale med CMS for innhenting av medlemsavgifter, vi går over
til en betalingsløsning via Kampsportforbundet.
Budsjettet for 2016/2017 godkjent.
7. Innkommende saker:
Ingen saker
8. Saker fra styret
• Treningslokalet:
Klubben har hatt en femårig leiekontrakt med huseier Industrihuset som nå er i
ferd med å gå ut. Styreleder har lenge ventet på ny kontrakt fra Industrihuset.
Klubben har relativt høy husleie i forhold til antall medlemmer. Det nye styret
bes forhandle med Industrihuset om ny kontrakt og eventuelt vurdere andre
lokaler.
• Skilt utenpå bygget- synlighet.
Klubben mottok støtte på 10.000 NOK øremekret innkjøp av skilt på fasade av
Sparebanken Vest i 2015. Ved inngåelse av ny kontrakt med Industrihuset bes
styret gjennomføre innkjøp av skilt.
• Promotering – Klubben særlig ved innsats fra Kim, er god på bruk av Facebook.
En konto på Instagram er opprettet, medlemmene oppfordres til å like og dele
bilder og innlegg på sosiale medier.
Angående rekruttering av nye medlemmer kan det arbeides mer planmessig i
klubben og styret kan opprette et utvalg for å utarbeide en plan for rekruttering
høsten 2016.
• Kontingent – ingen endring
• Treningstider –
Mandag 18.00-19.30 - junior
Tirsdag 18.30-20.30 - basic
Torsdag 19.30-21.00 - alle
Søndag 18.00-19.00 - alle
Årsmøtet diskuterte treningstidene og landet på ingen endring foreløpig. Det
kom fram at en del syntes tirsdagsøkten var noe lang. Søndagsøkten er det
varierende besøkt.

• Fremleie – framleie er en god mulighet for flere inntekter til klubben. Vi har mye
tilgjengelig treningstider, og det nye styret bes undersøke om det finnes yogaklubber, capoeira eller lignende klubber som er på jakt etter treningslokale.

9. Valg av styre for kommende periode:
Styrets sammensetning siden forrige årsmøte har vært:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
1.vara
2.vara
3.vara

Charleen C
Tinderholt
Erik Alfredsen
Kjartan Refvik
Espen Aas
Sigrid Magnesen
Serge Vivmond

Bergen Aikidoklubb

2013 - 2016

Bergen Aikidoklubb
Bergen Aikidoklubb
Bergen Aikidoklubb
Bergen Aikidoklubb
Bergen Aikidoklubb

2015
2013 - 2016
2015 - 2017
2015 – 2017
2015 - 2017

Revisorer 2015-2017 er Joachim Töpper og Gudrun Sylte
Kandidater valgt for periodene:
Styreleder 2016 – 2018: Steffen Wikan
Nestleder 2016 – 2017: Reidar Alsaker
Kasserer 2016 – 2018: Kjartan Refvik midlertidig valgt, han fortsetter i inntil et halvt år
fram. Styret får fullmakt til å finne ny kasserer, Kjartan vil bistå ny kasserer i en
overgangsperiode.
Årsmøtet gir en stor takk til Charleen C. Tinderholt som i stor grad har drevet klubben
alene det siste året. En stor takk også til Kjartan Refvik for svært god innsats som
kasserer.
10. Eventuelt
Teknisk ansvarlig Kim A. Tinderholt varsler at han ønsker å overlate juniortreningen til
nye krefter, og ber medlemmene vurdere å ta ansvar for juniortreningen. Juniortrening
er et godt utgangspunkt for å utvikle seg som trener.

