Årsmøteprotokoll
Skien Basketballklubb
Deltakere i
møtet:

24 medlemmer

Dato:

Onsdag 21. mars – kl 18-18:45

Sted:

Mælahallen, klasserom

Referent:

Espen Nilsen

Saksliste:
Møtet ble åpnet av nestleder, Espen Nilsen. Han skisserte opp klubbens utvikling de siste årene og
hva som skal komme i neste periode. Han oppfordret årsmøtet til å komme med kandidater til
valgkomiteen og revisorer.
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Alle fremmøtte ble godkjent som stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkallingen ble godkjent, saksliste ble godkjent og forretningsorden ble godkjent. Ingen saker
har blitt meldt inn i forkant.
3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
Espen Nilsen ble valg til dirigent og sekretær. Trond Eilertsen og Thomas Oterholt ble valgt til å
bevitne protokollen.
4. Behandle årsmeldingen for 2017
Hovedpunktene i årsmeldingen ble gjennomgått. Det har vært god aktivitet og det jobbes mye
godt i lagene i klubben. Det foregående året var det første med en vedtatt sportsplan.
Toppidrettsgymnaset vedtok i desember 2017 å starte egen basketballinje fra høsten 2018.
Medlemsutviklingen er svært god, fra 110 medlemmer i 2016 til 160 i 2017. Klubben har nå hatt
et fungerende styre siden årsmøtet 2016. En stor takk til alle som bidrar i klubben! Årsmøtet tok
årsmeldingen til orientering.
5. Behandle regnskapet for 2017
Revisor hadde ingen negative bemerkninger og har godkjent regnskapet for 2017. I sum var det
ca 490 000 kr i inntekter, og ca 349 000 kr i utgifter. Overskuddet var derfor på ca 140 000 kr,
med fratrekk for finanskostnader. Balansen var ved årsslutt på ca 236 000 kr. Regnskapet ble tatt
til orientering av årsmøtet.
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6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2018/2019
Det skjer ingen endring av medlemskontingenten eller treningsavgiftene. Dette ble godkjent av
årsmøtet. Kontingentsatsene er som følger:
•
•
•
•
•

8-12 år (Easy-basket)
13 år
14-16 år
17-19 år
Seniorbasket

2 000 kr
2 000 kr
2 500 kr
3 000 kr
2 500 kr

Det kan være en tanke å ha en fast oppjustering av kontingenten for hvert år. Styret vurderer
dette til neste årsmøte.
Årsmøtet godkjente forslaget.
7. Godkjenning av budsjett for 2018
Budsjettet for kommende år er moderat ekspansivt. Det legges opp til et budsjett som skal gå i
pluss, med 462 000 kr i inntekter og 361 000 kr i utgifter. Største inntekt er spilleravgifter. Største
utgiftspost er knyttet til seriespill med påmelding av lag og leie av treningshall. Årsmøtet
godkjente budsjettet for 2018.
8. Lovendringer
Styret foreslå å tilføye i lovens §3 fire punkter som handlet om æresmedlemskap, Innsatspris,
Årets navn og bronse-, sølv og gullmerker for seniorspillere. Alle tilføyelser ble godkjent av et
enstemmig årsmøte.
9. Valg
Jan Tancred Millaa stilte til valg på nytt som leder for klubben og ble enstemmig valgt. Resten av
styret som var på valg ble også enstemmig valgt uten motkandidater. Dette var gjenvalg på
Arnstein Auråen, gjenvalg på Kjersti Førstøyl og nyvalg av Anita Stubberød. Styret består nå av
Kjersti Førstøyl, Rokas Rasikas, Anita Stubberød, Ingvild Svendsen, Arnstein Auråen og Espen
Nilsen. Til valgkomite ble Trond Eilertsen og Jan Erik Dalene valgt. Til revisor ble Henning
Kloumann valgt. Vi takker Per Egil Neset for jobben som revisor de siste to årene. Årsmøtet
takker også Greg Knudson som gikk ut av styret høsten 2017.

Espen Nilsen

Protokoll bevitnes

Trond Eilertsen

Thomas Oterholt
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