Referatfra irsmote 2016
Dato:21. april2016kl 1830.
Sted:Steglebu
Sak {- Godkjennede stemmeberettigede.
Detvar 13fremmotte
stemmeberettigede
medlemmer.
Sak 2 - Godkjenning
av innkallingog saksliste.
Innkallingen
blegod(entutenkommentarer.
Sak 3 - Valgav dirigentog referentog to til i undertegne
Jan RogerNorupblevalgtsomclirigent.
Somreferentble lvar
protokollen.
Evensenblevalgttil 6 undertegne

kollen.
nrnvalgt.Arild Jorgensenog Eivind

4. Befiandletrekkhundklubbens
irsmelding 201512016.
lasoppirsmeldingen.
OddGulaker
Arsmeldingen
blegodkjent.
5. Behandletrekkhundklubbens
regnskapfor 2015i revidert
gjennomgikk
RoarlSamuelsen
regnskapet.
Aretsoverskudd
var . 15,798. Klubbensegenkapital
er pr.
31.12.15pAkr. 278.754.Regnskapet
er revidertav revisor.Arsm tet glodkjente
regnskapet.
6. Behandleinnkomnesaker.
a) Evalueringav fjorirets vedtak om sponsing av pi

FrafjoriretsArsmsteharvi et forslagfra OddGulaker
Ar. FratjorAretsreferat:
"Vedtaketsomble gjort var at klubbensponseralle delt
2015)med 25%. Begrensning:
lnntilkr. 2.000pr. kjarer
nesfedrsmstendr vi serhvor stortutleggdet blir for kl
kvittering for pilmeldingsavgiftene og legge de frem for k

ingsavgifter.

rriblleenigeom skulleevalueresetterett
fra nestesesong(hasten
sesong. Dettevedtaketevaluerespe
flver kjarer mit sorge for d fd
for refusjon."

Deter kommetkravfra 6 kjorereom refusjonpi kr.5,275,. Ordningen
viderefsres
medsamme
ordlyd,mendeter en selvfalgeat de somonskerrefusjonmAv'are"synlige"i klubben,
enteni form
pi klubbkvelder,
av deltakelse
dugnader
ellerstyrearbeidOSV.
b) Nye lover for klubben. (Forslagsstiller:
NIF/Styret)
PA grunnav at NIF har pAlagtalle klubbeneen ny lovno

blirvi nsdttil 6 endrevire lover.Vi mi
vedtaen minimumslov
somimotekommer
NlFskrav.De sirsteendringene
er Arsmstetidspunkt,
kravtil to revisorer,krav til to stykkertil 6 signerei banken DetnyeloWorslaget
bleenstemmig
vedtatt.

7. Fastsettemedlemskontingent
for 2016.
Styretforesl6rat kontingentsatsene
viderefsresuendret.Enstem ig I'edtatt.
8. Vedta budsjettet.
blevedtatt.Kommentar:
Budsjettet
Inntekter
fra Ridderrennet
ble b a r ek r .3 0 0 0, - , 2 0 1 6 .

9.) Behandle idrettslagetsorganisasjonsplan.
Organsisasjonsplanen
ble presentertog gjortredefor. Deter
organsisasjonsplan
hvert6r. Organisasjonsplanen
blevedtatt.

fna NIF A vedta en oppdatert

10.Valg:
a) Somny lederfor 1 dr ble RitaBlixvalgt.
b) Somny nestleder
for 2 Ar ble LasseGjerdevalgt.
c) Somny sekreterfor 2 Ar ble Jan RogerNorup.
d) Somvaramedlemmer:
ArildJorgensen
og LasseJen
c) Revisor2'.lvarGrsnnblevalgtfor2 Ar.
e) Valgkomite:
GeirNyronning,
BjornMagneLieog Odd ulakr:r.
To
representanter
til
tinget:
Styret
mAfinneto represe
0
TerjeSvendsrud
ble oppnevnttil hyttesjefog mateni
lvarGrsnnbleoppnevnt
til WEB-master.
e,rptemmige.

ib4qa
ivindEvensen

