Årsmøte Tønsberg Triathlonklubb 15.03.2015
Sted: Husvik skole

.
r
r
o
o

)ørn Willy (JW) orienterer om at Bj6rn Lauritzen fra Vestfold ldrettskrets skalvære
mØteleder. Han drøyer med oppmøtet, så vi begynner uten ham. JW leder an. Senere
viser det seg at det ikke kommer noen fra idrettskretsen.
Alle fremmøtte er klubbmedlemmer. Vi antar at alle har betalt kontingent. Ergo er alle
møtedeltakere stem meberettigede.
lnnkallingengodkjennes.
Sakslisten: En ting i sakslisten ble dessverre glemt. Den tar vi senere i møtet.
Forretningsordenen godkjennes. Håvard er referent. Hjalmar og Edvard signerer
G ra n n-M eyer er ordstyrer.
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Årsmetding gås igjennom av JW. Det henvises til årsmeldingen. Den vedtas. Noen

detaljer:

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

204 medlemmer iTTK. 54 kvinner. 28 stk < 20 år. 35 nye medlemmer ifior.
Snittalder på medlemsmassen er ca 40 år. Vi har aldri vært yngre !
Revisor nr 2 utnevnes. Det foreslås Cesilie Hegna for 2016.
Websider: Lars-Martin er webmaster for tonsbergtri.no. Ellers har vi en egen
facebook-gruppe.
Vi må lage en facebook-side for Ringshaugsv6mmen, slik at folk utenfor klubben
også blir orientert om dette stevnet. BjØrn Skollerud tar ansvar for dette.
lnternasjonale aldersklasser, Deles inn i femå rsbolker: 20-24, 25-29 osv.
Mathias Svendsen vant Gunder-tri for menn. Jessica vant blant damene.
Hjalmar vinner mer enn Northug.
Edvard kom hjem tidlig på morgenen etter jubileumsfesten.
Skal navnet ditt være med på årsmeldingen etter et klubbarrangement må du
stille for TTK.
Bjørn S og Jorid (tror vi) vant Ringshaugsvømmen 2015.
Stiftelsesdato for klubben: 11.04.2005.
Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet.

Regnskap og revisjon: Godkjennes.

lnnkomne saker
Treningsavgifter

.

Styret gis mandat til å innføre tiltak dersom nødvendig, som beskrevet i innkommen sak.

Dugnadsplikt

.
o

Grunntanke: Medlemmene skal bidra på minst ett stevne.
Frode Vittersø (FV) sier at TTK ikke har lov

til å ha tvungen dugnad. Han har med seg

noen papirerfra Norges ldrettsforbund som orienterer om dette.

o

Synnøve Wang påpeker at det er frivillig å være medlem i TTK, og at vi må ha en

pragmatisk tilnærming til dette.

r

Det har ikke blitt sanksjonert mot medlemmer som ikke har stilt på dugnad, og vi vil

heller ikke gjøre dette ifremtiden.

.

Det foreslås at vi omformulerer dugnadskravet til at medlemmene anmodes om å stille
på minst en dugnad i året og så håndterer vi underveis evt problemer som måtte oppstå.

.

Ny ordlyd om klubbmedlemmenes deltakelse på dugnad

for

TTK

vedtos sv årsmøtet:

Det er en sterk forventning om at medlemmene deltar på minst en dugnad i året hven

Fulldistansetriathlon

o
o

ÅrsmØtet 2015: «Frode Vittersø får Årsmøtets mandat til å utrede et
forprosje kt/a lte rnativ for en Dyste n I ron-dista nse. »
FV sender ut et kompendium som skal informere om arrangementet. Han siervidere at
opprinnelig forslag til kontrakt mellom Vi Sees og TTK ville fratatt ham stemmerett i
klubben, og at dette oppfattes som udemokratisk. Han leser opp en epost skrevet av

Hjalmar Schiøtz (HS). Han sier at han ikke trenger noe hjelp til gjennomføring av stevnet,
og at produktet er ferdig.

o

Replikk fra HS: Når det snakkes om styret i denne saken gjelder det styret eksklusiv Anni

Vittersø, som i denne saken er inhabil.

o
o

Styrets innstilling er å opphøre samarbeidet med FV/Vi sees og legge ned arrangementet
som et TTK-prosjekt.

Årsmøtet vedtar styrets innstilling, mot en stemme. Klubben ikke skal arrongere dette
fu I I d i sta n set ri ath

Io n

et.

Ny lovnorm

e

Det må noen endringer

til i klubbens vedtekter for å stemme overens med

NIF

sitt

lowerk. Dette er vi pålagt å g1øre, og årsmøtet må vedta dette.

r

Endringene for oss er minimale, det er snakk om noen

fi

endringer i ordlyden her og der,

ikke noe vesentlig.

c

Årsmøtet vedtor dette.

Ledertrio til Ungdoms- og juniorgruppa

o
.

Dette følger som en konsekvens av den nye lovnormen.
lnBen kommentarer. Styrets innstilling er følgende alternativer:

o

Årsmøtet gir Styret mandat til å velge ledertrio til gruppen i etterkant, og
at gruppen konstituerer seg selv.

o

Gruppens leder gis møte- og talerett i styrem@ter, men ikke stemmerett
og møteplikt.

o

Styrets innstilling vedtas.

SØknad om NM Iangdistanse 2OL7 og 2018 sammen med Challenge

o

SØknadsfrist for å arrangere NM i 2017 ogZO1B er inneværende år. Bjørn Ustad foreslår
å sØke for 2018. Dersom vi ikke søker i år blir neste mulighet 2019. Tildeling skjer rett før

eller rett etter sommeren. Det vil neppe innebære mer arbeid å inkludere NM

i

Challenge-a rra ngementet.

o
.
o
.

Det kan være fornuftig å se hvordan awiklingen av arrangementet i 201-5 går før vi påtar
oss noe sånt.
Det er en viss bekymring for at dugnadsbelastningen kan bli for stor; vi har allerede
mange jern i ilden i dag.
Vi har kun avtale med Challenge i 201-6. Er det ikke da litt bakvendt å søke NM i
2077 /2078? Hva om det ikke blir Challenge-arrangeme nti ZOLT /201,8?
Vil det være mulig søke om NM 2018 og heller trekke sØknaden dersom det skulle vise
seg at det eksempelvis ikke blir en avtale med Challenge for nevnte år, eller andre

forhold skulle tilsi at vi ikke Ønsker dette?

o

Forbundet sliter med å få klubbertilå arrangere. Vi kan signalisere overforforbundet at
vi kan være interessert i å arrangere i 2018, men at dette ikke vil behandles før årsmøtet

i2077.

c
o

@nsker årsmøtet å arrangere NM 2077: Nei, mot en stemme,

finsker drsmøtet ot klubben kon signalisere interesse for NM 2078 overfor forbundet,
men ut årsmøtet 2077 skølbehondle en NM-søknad: Ja.

Styrehonorarer

o

Styrets

forslag vedtas.

Årskontingenter

o

Styrets innstilling til årskontingenter vedtas. Disse er uendret fra i fjor, hvilket betyr:

o
o
o

Student:200 kr
Enkeltmedlem: 3a0 kr

Fomilie:450 kr

Budsjett og økonomi

o

Det er budsjettert med et veldig stort overskudd og klubben har betydelig

kontantbeholdning. Det kommer inn spørsmål om noen av TTKs midler kan settes av til
treningssamlinger eller annet? Sparer vitil noe?

.

Vi sparer

til klubbhus.

Et

tidligere årsmøte har vedtatt at dette skal utredes. Styret i TTK

har i mange år hatt en visjon om å få et klubbhus på Ringshaugodden. TTK sogner til
Ringshaugstranda. Det hadde vært fint med garderobefasiliteter og slikt der nede. JW
ser for seg en størrelse på 200-400 kvm.Det må utarbeides en fotomontasje og en
forretningsplan. Det er satt av 25000 kr til dette i budsjettet for 2016.
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Kan vi sette av en pott i budsjettet

tiljuniorgruppa?

Vedtak: Budsiettet vedtas ov årsmøtet. Årsmøtet gir også styret fullmakt tit å disponere
i0 000 kr for å drive utviklingsarbeid.

inntil

Organisasjonsplan

o

Foreslås utsatt

til

neste årsmøte. Vedtqs.
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o

o

Svein Drtina, leder ivalgkomiteen, presenterervalgkomiteens innstilling:
Leder: Henrich Henriksen foreslås, tar over forJWO.
Nestleder: Hjalmar Schiøtz. tkke på valg.
Kasserer; Anni Vittersø. På valg, fortsetter.

o
o
o
o
o
o
o
o

Styremedlem: Petter Grann-Meyer. tkke

på valg.

Styremedlem: Ronald Badski.
Vara: Tone Heggeberget, tar over for lngrid Kristiansen.
Revisor 1: Espen Abrahamsen.
Revisor 2: Cesilie Hegna. Nyvalgt.

Volgkomiteens innstilling vedtos ved okklamasjon.

JØrn Willy Olafsen takker av som formann

etter 11 år i sjefsstolen. Han overrekkes blomster,
prosecco, et unikt belte og lovnader om kondomdress.
lngrid Nakling Kristiansen gir seg som vara, og overrekkes en vinkaraffel med TTK-logo på.

Tønsberg 15.03.2016
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