Forslag og saker til årsmøte i Tønsberg Triathlonklubb 16.03.2016.
1. Fastsette treningsavgifter. Gjelder i fra 1.1.17.
Treningsavgift for svømmetreninger.
Styret ser på nåværende tidspunkt at det ikke er nødvendig så lenge vi har god kapasitet og
disponerer 2 haller og trener- og låse-funksjonene blir utført på dugnad. Styret ber likevel
Årsmøtet å gi Styret mandat til å innføre diverse tiltak med ev. begrensninger eller avgift
dersom det skulle bli nødvendig.
2. Dugnadsplikt? Innkommet sak fra Anni Vittersø.
Årsmøtet vedtok dette på årsmøte i 2014, se ref. pkt. 6.B. Styret behandlet saken i
styremøte av 17.02.16 og vedtok å beholde ordningen som den er.
Kasserer opplyste at 5-8 personer har siste år meldt seg ut av denne grunn. Styrets flertall
mener at dette er et lite antall av 210 medlemmer og at vi har basert våre mange aktiviteter
i år med stor tro på at flere enn tidligere skal delta på dugnad. Vi mener også at dersom det
skal være frivillig, tror vi at vi må øke kontingenten betydelig (minst x2) for å kunne kjøpe inn
nødvendig hjelp utenfor klubben. Uansett kreves det innsats å sette inn personell, vi tror det
blir merarbeid uten dugnadsplikt.
Anni er ikke tilstede og noen andre må i så fall mene noe om dette.
Styret innstiller på å opprettholde dagens ordning. Må uansett beholdes i 2016.
3. Fulldistansetriathlon (Dysten ironman).
a. Prosjektet ble vedtatt som et forprosjekt av Årsmøtet -15 med Frode Vittersø (FV) som
utreder. Styret har behandlet dette prosjektet gjennom flere styremøter i fjor og i eget møte
2.2.16. Styret kom ikke frem til en omforent avtale med FV, og i styremøte 7.3.16 vedtok
Styret å innstille til Årsmøtet er at samarbeidet opphører og som et TTK-prosjekt legges ned.
Begrunnelsen er omtalt i styremøtereferat 17.02.16 pkt. 3.15.
b. Innkommet sak fra Thomas Christoffersen og Ivan Christophersen:
«Klubben har hatt faste arrangementer på terminlisten hvert år. Dette er etablerte og
innarbeidede arrangementer som ser ut til å være omtrent det klubben har kapasitet til å
gjennomføre/arrangere. Vårt største arrangement er Dysten Tri. Samme dag skal vi også
arrangere Dysten supersprint for ungdom. Supersprint avløser det som tidligere har vært
barnetri. Dette er altså en resurskrevende dag med mange som er engasjert på dugnad. Av
denne grunn synes vi det er grunn til å på nytt ta opp til vurdering hvorvidt klubben bør være
engasjert i nok et (nytt) arrangement på den samme dagen; Arrangementet Vi sees
Fulldistanse triathlon. Andre konkurrerende “langdistanse”- arrangementer som vi har i vårt
distrikt og som vil konkurrere med Vi sees er: Challenge, Swimrun, By-tri og flere andre
bytriathloner i Vestfold.
Vi mener man bør stille spørsmål om det virkelig er “marked” for alle disse arrangementer.
Forslaget som vi stiller er: «Årsmøtet bør stemme over om arrangementet, “Vi sees
Fulldistanse triathlon”, er noe klubben skal være engasjert i eller ikke».
Styrets innstilling er den samme som skrevet i pkt a.

4. Velge ledertrio til Ungdom- og junior-gruppa
Styret har tidligere i år opprettet en egen U&J-gruppe. Det må i hh til Lovnorm §19
velges et gruppestyre på 3 personer.
a. Årsmøtet velger 3 navngitte personer
b. Årsmøtet gir Styret mandat til å velge disse i etterkant og gruppen konstituerer seg
selv.
c. Gruppens leder gis møte- og tale-rett i styremøter, men ikke stemmerett og møteplikt.
Styrets innstilling er at Årsmøtet velger alt. b og c.
5. Søknad om NM Langdistanse 2017 og 2018 sammen med Challenge.
Forbundet har sendt ut forespørsler til klubbene om NM søknader.
Stevnesjef Frank Pedersen har forespurt klubben om de vil søke dette.
Styrets flertall mener at vi bør ta dette opp til ny vurdering når årets stevne er utført
slik at vi har mer erfaring å stille med. Forbundets frist er 9.april i år.
Styrets innstilling er at saken ikke er ferdigbehandet.
6. Honorarer til Styrets medlemmer for 2016:
a. Alle i Styret inkl. vara får tilbakebetaling av årskontingent.
b. Leder kr. 2000
c. Kasserer kr. 2000
d. Medlemsregister- og dugnads-organisator kr. 3000. Kasserer har dette vervet i år.
7. Fastsettelse av års-kontingenter:
a. Student kr. 200
b. Enkeltmedlem kr. 300
c. Familie kr. 450. Kriterier er at de det gjelder bor under samme tak.
Dette er Styrets innstilling og er på samme beløp som i fjor.
Forbehold: Er at budsjettet som skal vedtas etterpå ikke blir tilført særlig større
kostnader enn angitt i forslaget.
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