Til medlemmer i Tønsberg Triathlonklubb

04.03.17

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tønsberg Triathlonklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.02.17
Årsmøtet avholdes den 14.03.2017 kl. 19:00 hos Kompetansebyggeren Vestfold, Nordbyen 40.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning 2016.
Sak 8: Behandle idrettslagets 2016 regnskap i revidert stand
Sak 9: Fastsette medlemskontingent for 2018.
Styret foreslår å øke medlemsavgiften fra 2018 til:
a. Student 300 kr
b. Enkeltmedlem 450 kr
c. Familie 650 kr
d. Styret ønsker fullmakt til å innføre treningsavgift dersom dette anses som
nødvendig.
Sak 10: Vedta budsjett for 2017.
Sak 11: Behandle og vedta klubbens visjon og formål.
Sak 12: Behandle klubbens handlingsplan for 2017-2020.
Sak 13: Behandle forslag og saker
13.1
Klubben har inngått en avtale med Tønsberg Sentrumsutvikling AS, årsmøtet
skal vurdere og evt. godta planen om å overta Bytri. Redegjørelse på årsmøtet av Tore
Hopen.
13.2

Styret foreslår å legge ned planer om klubbhus.

13.3
Styret ønsker fullmakt til å jobbe med muligheten til et mindre
oppbevaringshus, muligens skiftebod i nærheten av badetrappen på Ringshaugstranda.
Dette primært for å få plass til sikkerhetsutstyr nær vår vanlige svømmelokasjon. Styret
er i dialog med Tønsberg kommune og ser på muligheter. Et slikt prosjekt vil være en
investering og kreve dugnadsarbeid fra klubbens medlemmer.
13.4

Oppfordring til at alle medlemmer stiller på minst én dugnad i året.
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Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1
Leder
14.2
Nestleder
14.3
Øvrige styremedlemmer
14.4
Varamedlemmer
14.5
To revisorer
14.6
Leder av valgkomiteen
Sak 15: Innstilling til æresmedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Årsberetning
- Regnskap 2016
- Budsjett 2017
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til handlingsplan

Med vennlig hilsen
Styret i Tønsberg Triathlonklubb
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