Referat årsmøte tirsdag 28. mars 2017
Dagsorden ( iflg Vedtektene §6- Forbudstinget)
1. Godkjenning av de fremmøtte representantene
Fremmøtte medlemmer: Pawel Wesolowski, Tor Erik Talhaug, Kjetil Larsen Peschiera,
Shashi Larsen, Reidar Alsaker, Steffen Wikan, Gudrun Sylte, Halvard Evjenth Cook, Johan
Schreiner Gonzalez, Alba Aleda Johansen Gullerud, Marie Jenssen, Gurid Gjøstein
Karevoll, Sigrid Holtung Magnesen, Kristofer Bøkan Seierstad, Elisabeth Sørheim,
Thomas Thorsen, Joachim Töpper, Serge Vivmond.
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.
Steffen Wikan valgt som møteleder og Reidar Alsaker valgt som referent.
Kjetil Peschiera og Alba Gullerud velges som tellekorps.
Gurid Karevoll og Johan Gonzalez godkjennes til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsberetning. Teknisk ansvarlig og graderingsoversikt.
Årsberetning godkjent.
5. Behandling av revidert regnskap og valg av revisor.
Totalt sett har klubben lagt et godt år bak seg. Vi har hatt gode seminarer, som har gått
noe i pluss, medlemsmassen er tilnærmet uforandret sammenlignet med 2015, og de
kjente utgiftene klubben har er i samme størrelsesorden eller mindre. Det er også tilført
gode midler i form av tilskudd.
Godt hjulpet av et tilskudd helt på tampen av året på 30.000, gikk klubben med et
overskudd på 31.800. Vi kan for øvrig ikke forvente å få samme tilskudd til neste år, men
jeg vil likevel søke om en sum i nesten samme størrelsesorden inneværende år. Klubben
skal også gå over til NKF sitt fakturasystem, slik at utgiftene til CMS over tid reduseres

og kan fases ut helt.
Klubben har også forhandlinger ned husleien. Det er signert ny femårskontrakt med
leietaker, Industrihuset
Regnskapet ble dessverre kraftig forsinket i år, og er ikke blitt revidert før årsmøte.
Det foreslås for årsmøtet at regnskapet godkjennes med eventuelle fremtidige
kommentarer fra revisorer, med mindre det oppdages graverende feil (da må det kalles
inn til ekstraordinært årsmøte).
Forslag til vedtak: Revidert regnskap tas til orientering.
Kommentar fra revisor:
- Ingen kommentarer fra revisor.

6. Behandling av budsjett for regnskapsåret. (se Vedlegg )
Budsjettet for 2017 /2018 godkjennes.
7. Innkomne saker fra medlemmer i klubben.
- Speil på veggen, status:
www.klubben.no selger speil 100x200
” Søknad om spillemidler til utstyr behandles av kampsportforbundet, men skjer
gjennom NIF sin løsning og er likt for alle klubber i idretten.
Klubbene informeres av NIF om når det kan søkes. Det søkes på høsten, så behandles
søknadene på nyåret. Man får utbetalt pengene på våren rundt april. Det går altså
omtrent 6 mnd. fra søknadsfrist til betaling. Det er ufravikelig. Man kan få dekket
maksimalt 1/3 av innkjøpsbeløpet.”
Reidar Alsaker kommer med forslag på nye speil. Budsjett sendes til Kjartan.
Skilt på vegg ute status:
Industrihuset Møhlenpris holder på med ombygging og mulig fasadeendring. Grunnet
mulig fasadeendring er det ikke nå mulig å sette opp skilt på Huseier vil oppdatere oss
når endring av fasade er bestemt
Dugnad
Det trengs en dugnad på mattene i dojoen. Det må støvsuges under mattene og det må
lages en bedre ramme for å holde mattene på plass.
Steffen Wikan kaller inn til dugnad.
Styrets saker:

Bergen Aikidoklubb 30 år og NAF 40 år.
Vi vil sette opp en komite som har ansvar for dette arrangementet på leir med Bjørn
Eirik Olsen Shihan i November. Vi har bestilt gymsalen på Amalie Skram, og har fått
beskjed om at dette ikke vil være noe problem.
Komite:
Steffen Wikan (leder), Alba Gullerud, Halvard Cook, Tor Erik Talhaug, Kjetil Peschiera og
Reidar Alsaker.
Embukai sommerleir Brandbu
Vi er invitert til å holde en oppvisning på sommerleiren i år. Oppvisningen vil finne sted
lørdag 8 juni. Maks 4 representanter som får 2 minutter. I tillegg får ungdom 13-19 år 2
minutter. Betingelse er at man må ankomme klar og ferdig skiftet før torsdag 6 juni
12.00 for øving og oppvisning. Tilbakemelding om deltagelse må være styret innen 30
mars, deretter må vi ha en endelig tilbakemelding innen 14 mai med navn, grad,
telefonnummer og e-post til de som skal delta. Gjerne med en plan på angrep og
teknikker.
Alba Gullerud representerer Bergen sammen med en annen klubb under sommerleiren i
2017.
Treningstider 2016
Man: 18:00 - 19:30 Junior ved Pawel Wesolowski
Tirs: 18:00 - 19:30 Nybegynner ved Steffen Wikan
Tors: 18:00 - 19:30 Felles ved Kim A. Tinderholt
Fred: 18:00 - 19:30 Nybegynner ved Kristofer Seierstad

Tilskudd og sponsing
Styret ønsker at en eller to personer kan bruke litt tid på å se etter mulig sponsing og
tilskudd til klubben.
Forslag om at Espen Aas ser videre på dette.

Oppsigelse CMS og nyregistrering NIF/NKF
Etter mye frem og tilbake har styret funnet ut hvordan vårt nye medlemssystem skal
være, og under hvilken paraplyorganisasjon.
Steffen har fått lagt alle medlemmer over i NKF sitt system. Vi har også en søknad inne
for å få vår egen avtalegiro-avtale med Sparebanken Vest med hjelp av NKF. Det blir noe
overlapp til denne avtalen er i orden, og vi kommer til å fase over fra CMS- til BAKkontrakter da alle må signere nye kontrakter før vi sier opp CMS.
8. Valg av styre for kommende periode.
Styre:

Styret har fra 5 april 2016 bestått av:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Steffen B. Wikan
Reidar Alsaker
Kjartan Refvik

2016-2018
2016-2017
2016-2017

Valgkomité:
Vara 1:
Vara 2:
Vara 3:

Espen Aas
Sigrid Magnesen
Serge Vivmond

2015-2017
2015-2017
2015-2017

Joachim Töpper
Gudrun Urd Sylte

2015-2017
2016-2017

Revisorer:

Teknisk ansvarlig: Kim Andrè Tinderholt
Kandidater velges for ny periode:
Nestleder:
Kasserer:
Revisorer:
Vara 1:

2017-2019 Reidar Alsaker
2017-2019 Kjartan Refvik
2017-2018 Joachim Töpper og Gudrun Urd Sylte
2017-2019 Shashi Larsen

9.Eie/leieforhold av treningslokale:
Leier eget lokale av Industrihuset AS.
10.Treningsavgift/medlemskontingent:
Kontingentene forblir uendret for forbundsåret 2017-2018.
Leirarrangement:
Treningshelg med Kim A. Tinderholt, Kristofer Seierstad og Steffen B. Wikan 14-16
oktober
Bjørn Eirik Olsen 7 dan 5-6 november 2016

Deltakelse på leire/representasjon av klubben:
BAK sine medlemmer har vert representert på mange leirer i 2016.
- Vinterleir i Tromsø
- Sommerler på Brandbu
- Treningshelger i Stavanger, Haugesund og Oslo.

Markedsføring: Klubben deler all informasjon på Facebook og nettsiden slik at vi er
synlig. Det er viktig at medlemmer prøver å dele/invitere videre for å rekruttere nye
medlemmer.
Logoen til BAK er fra ca 2005 og Johan Gonzalez ønsket å komme med forslag til ny logo.
Det er derfor postet på Facebook at alle som ønsker å komme med forslag til ny logo
legger dette ut.
Graderinger:
Graderinger:
Bjørn Eirik Olsen shihan 5 november
Alba Gullerud 5 kyu, Piotr Pasiak 5 kyu, Kjetil Larssen 5 kyu, Reidar Alsaker 2 kyu
Juniorgraderinger ved juleavslutning
Vegard 13 mon, Luca 11 mon, Jona 11 mon, Julian 11 mon, Tobias 9 mon
Sosiale arrangementer:
Julebordavsluttning Kroathai Fredag 16 desember
Junior Julebordavsluttning med gradering og mat i dojo
I tillegg har vi hatt felles sosialiteter etter trening.
Det ble også servert pizza og brus etter årsmøte 28.03.2017.
Bankforbindelser:

Sparebanken Vest

Forsikring:

Gjennom NKF

Medlemskap i paraplyorganisasjoner:
Norges Aikidoforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kampsportforbund
Mvh.
Steffen B Wikan
Styreleder Bergen Aikidoklubb.

Sign:

