Protokoll fra årsmøte Bergensstudentenes allianseidrettslag
- Padlegruppe
Bergen 30.01.2014
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Tilstede 20 stemmeberettigede ved starten av møtet.
Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
Innstilling: Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
- godkjent
Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Vedtak:
Som ordstyrere ble Lillian Brekke og Hallvard Torp enstemmig valgt.
Som sekretær ble Martin Ensink enstemmig valgt.
.
Til å skrive under protokollen ble Thor Inge Nummedal og Jon Magnar Liljegren enstemmig valgt.
Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Innstilling: Årsmelding for 2013 godkjennes
Navn: Magne Ingvaldsen kommentar: klubben var representert på forbundets ting og har et styremeldem og et
varamedlem i styret, bente solberg som styremedlem, varamedlem morten nyborg. De representerer teknisk
komite hav.
padlearrangement
Navn: kommentar: stormsamlinga er nevnt to ganger.
Utstyr elv
Navn: Bente solberg kommentar: info om slag og kjøp elv.
Vedtak:
Årsmelding med tilføyelser som nevnt i kommentarene godkjennes enstemmig.
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Gry informerer: informerer om tallene, i fjor ble det vedtatt en flat kajakkplass leie. Man har hatt litt lavere
resultat enn budsjettert. Man har hatt en opprydding i naustet. Det er en økt medlemsmasse noe som har gitt økt
inntekt. Det er holdt flere kurs enn planlagt, noe som har gitt økte utgifter. Man har solgt tre havkajakker.
Grunnet god inntekt har man og kjøpt ekstra utstyr, blant annet ekstra surfski.
Forandring fra i fjor: man har gått over budsjett, innkjøp av PC, regnskapsprogram koster og noe, men er veldig
nyttig. Posten ”Lønn innstruktører” har gått opp grunnet økt aktivitet samt at man og har økt lønningene. Faktura
for Nautnes fra i fjor kom på nyåret og er derfor tatt med i årets. Det er ryddet opp i systemet, det er hentet inn
utelatte betalinger. Det er nå mer oversiktlig.
Bente og Dalana har gått gjennom regnskapet: er blitt ryddig, grei føring, veldig lite forskjeller på differanse og
feilføring. Med et budsjett på en halv million så er dette mer enn godkjent. De har satt opp et par forslag til
endringer for økt kontroll. Det man ønsker å sende videre til neste styre er at man må ha en oversikt over utstyr
og inventar. De oppfordrer og til å være nøye med refusjonsskjema, gode rutiner på signering. Idet man
fakturerer for kurs må det og være rutine for å legge ved deltageroversikt. Det gis og forslag om at man ikke
refunderer før all dokumentasjon er på plass. Det samme gjelder arrangement.
Innstilling: regnskapet 2013 godkjennes.

Navn: Kommentar: har man tall på hvor mange som har meldt seg inn og ut?
Navn: Karen LJ kommentar: har styret gjort vurdering på hvor mye som brukes på hav og hvor mye som brukes
på elv. Dette ble på årsmøtet besvart av styremedlemmer:
Vedtak: regnskap for 2013 samt budsjett for 2014 er enstemmig vedtatt.
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Sak A. Lovnad for idrettslag, NIFs lovnorm for idrettslaget.
I fjor ble det lagt til noen punkt ang medlemslister og avgift, det ble fremmet vedtekter at de som er i styret ikke
betaler medlemsavgift, dette kan man ikke ta med i den loven. Videre ble det og sagt noe om årsmøte samt noen
saker mht naust og utstyr der. Anbefaling fra Heidi Nattland er å benytte NIFs lovnorm nøyaktig slik den står.
Vedtak: Klubben bruker lovnormen slik den er gitt fra NIF. Enstemmig vedtatt.
Sak B. Klubbens facebook sider. Sverre Jonsen, se vedlegg.
Fra salen:
Lillian informerer om at styret har vedtatt at det er e-mail listene og hjemmesiden som gjelder for BSI
arrangement og at man må bruke disse kanalene. Facebook er et tillegg. Der kan man enkelt dele bilder, foreslå
ting, den er åpen for alle.
Navn: idar: kommentar, poeng om å holde den lukket, unngå spam. Forum virker ikke.
Steinar: hjemmesiden fungerer ikke som en aktualitetsside.
Else: mener at man ikke skal avvikle facebookside, usikker om en åpen løsning er en god løsning. Mener at de
medlemmene som er der må kunne benytte tilbudet
Tone: man bør linke fra hjemmesiden til facebook.
Anja: mener at innspillet til Sverre Jonsen ikke stemmer, det er fortsatt hjemmesiden som er den offisielle
kanalen. Man går ikke glipp av annet enn de uformelle turene. Hun er fornøyd med hvordan det er i dag.
Bente: Spør om man kan si at alle klubbarrangement bli sendt ut på mail. Det kan man. Bekreftet av flere
styremedlemmer.
Karen: Glad for systemet slik det er i dag. Det er viktig at mailinglistene fungerer.
Gry: lettere å holde oversikt over hvem som får informasjon. Det er viktig at de som organiserer har orden og
oversikt.
Innstilling: Man beholder systemet slik det er i dag, med hjemmesiden og mailinglisten som ofisielle kanaler og
facebook som et tillegskanal. Alle ofsielle turer or BSI vil alltid bli annonsert via de offisielle kanalene. Man
ønsker og at det nye styret vedtar om forumet skal trekkes fram igjen eller avsluttes. Jobben med å oppdatere
mailinglistene må skjerpes.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Innstilling:
Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til det samme som i 2013 kr.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett
Innstilling: se vedlegg
Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se for øvrig lovnormens § 12
vedrørende budsjett.
Fra salen:
Karen – øke forsikring til 9000 da forsikringspriser øker.
Vedtak: Man øker forsikringssummen til 9000kr, mens resten er slik som presentert.
Enstemmig vedtatt
Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Magne – medlemskap: tekst ikke godkjent mht NIFs lover. Kluben kan sette grenser, men har ikke lov til å sette
en aldersgrense.dette bør sjekkes opp i ved neste styre.
Lillian – i 2013 har ressursgruppene ikke fungert. Det har vert liten aktivitet. Det er resurspersoner i
medlemsmassen som drar ting i gang.
Else – det har vert masse aktivitet og har ikke savnet ressursgruppen. Så lenge ting skjer og fungerer så er
behovet og mindre
Karen – det har ikke vert informert godt utover at ressursgruppen eksisterer og at det for nye medlemmer kan
være viktig å informere
Hallvar – det har vert noe forskjellige modeller for hav: noen ganger svært formelt. Det har og vert uformelt og
blitt gjort mye.
Tone – dersom det blir mye av de samme personene som drar i gang ting er det greit å ha noe offentlig som drar i
gang ting og fordeler arbeidet.
Bente – om ressursgruppene står på organisasjonskartet er man bundet til å ha de.
Beholde organisasjonskartet 14 for 5 mot. Ta bort ressursgruppe elv og hav 4 for 15 mot.
Vedtak: man beholder organisasjonskartet slik det står i dag.
Sak 10. Valg
a) Valgkomiteens innstilling på leder:
Ronny Riise
Vedtak:
Enstemmig valgt.
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
Anja Rydning
Vedtak:
Enstemmig valgt
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Vedtak:
Enstemmig valgt:
Geir inge kirkeli, Martin Ensink, Else Irene Olsen, Archana Bidargaddi, Christine Margrethe Lie. ble valgt til
styremedlemmer.
Varamedlem:
Idar barstad 8 stemmer, Charlotte Espeland 11 stemmer, Trond Westgaard 0 stemmer. Charlotte Espeland ble
valgt til varamedlem til styret.
d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Vedtak:
Karen lomeland Jacobsen, Gry johannessen ble enstemmig valgt til revisorer.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
- Klubbens representant til
- Klubbens representant(er) til ulike særkrets/-regionsting
Vedtak:
Nåværende representanter fortsetter.
Enstemmig vedtatt
f) Styrets innstilling på valgkomité:
Vedtak:
Hallvard Torp, Lillian Brekke, Tone Bjåen er neste års valgkomé
Enstemmig vedtatt.
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