Ekstraordinært årsmøte i
Nanset Idrettsforening
Tirsdag 19. april 2022 – kl. 19.00

Dagsorden:
1.
2.

3.
4.

Åpning–godkjenning innkalling/saksliste
Valg av møtedirigent, sekretær og 2 personer til å
undertegne årsmøteprotokollen. Godkjenne medlemskap til
frammøtte deltakere
Valg av styremedlemmer
Etablering av Nanset Bulldogs (amerikansk fotball) som
egen gruppe i Nanset Idrettsforening.

5.

Forslag til redusert kontingentsats for medlemmer under 17
år i diskgolfgruppa.

Saker til behandling:
3 Valg av styremedlemmer
4 Etablering av Nanset Bulldogs (amerikansk fotball)
som egen gruppe.
5 Forslag om redusert kontingentsats for medlemmer
under 17 år i diskgolfgruppa.
3. Valg av styremedlemmer:
Ved ordinært styremøte 14. mars 2022 ble leder, nestleder og
vararepresentanter valgt.
Valg av styremedlemmer ble utsatt til ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens forslag på styremedlemmer er:
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Styremedlem 4
Styremedlem 5

Heidi Jansen
Øyvind Grøn
Rune Nilsen
Jan Arvid Kristengård
Hanne Hellenes

Ikke på valg
Velges for 2 år
Ikke på valg
Velges for 2 år
Ikke på valg

Forslag til vedtak:
Styremedlemmene velges iht. innstillingen fra valgkomiteen.
4. Etablering av Nanset Bulldogs som egen gruppe.
Larvik Bulldogs har brukt anlegget vårt det siste året. De har nå
oppløst klubben sin og ønsker å etablere seg som egen gruppe under
Nanset Idrettsforening. Larvik Bulldogs har søkt Idrettskretsen om at
midler de disponerer ved oppløsning overføres til ny gruppe i Nanset
Idrettforening. Det forventes at dette innvilges fra Idrettskretsen.

Forslag til vedtak:
Det foreslås at Nanset Bulldogs etableres som egen gruppe i Nanset
Idrettsforening.
Det er kommet forslag på følgende styremedlemmer:
•
•
•
•

Maria Sando Karlsen – leder
Pål Øyvind Karlsen – styremedlem
Torstein Svindal
Hilde Ekrene Dolven.

Forslag til vedtak:
Foreslåtte medlemmer velges som nytt styre i Nanset Bulldogs
Budsjett for Nanset Bullgods er framlagt som angitt under:
Budsjett amerikansk fotball
Kontonr Konto
3120
Sponsorinntekter
3210
Salg klær og idrettsutstyr
3220
Ritt og stevner
3230
Dugnader
3260
Lotterier
3400
Offentlige tilskudd
3921
Treningsavgifter
Sum driftsinntekter
5020
Godtgjørelse trenere/lagledere
6510
Innkjøp driftsmidler/verktøy
6560
Idrettsmateriell
6620
Reparasjon og vedlikehold utstyr
6740
Dommerhonorarer
6800
Kontorrekvisita
6860
Møte, kurs, oppdatering o.l.
6870
Tilstelninger aktive/lag
7110
Bilgodgjørelse ikke oppgavepliktig
7140
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7410
Påmelding lag - kretser/forbund
7420
Gaver og premier
7451
Tilskudd særforbund
7455
Startlisens/kontingent renn/ritt/kamper/løp
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Overskudd

Budsjett 2022
50 000
10 000
15 000

60 000
135 000

-

5 000

-

2 500
5 000

-

10 000

-

35 000

-

1 500

-

59 000
76 000
76 000

Forslag til vedtak:
Det framlagte budsjettet godkjennes.

5. Forslag om redusert kontingentsats for medlemmer under 17 år
i diskgolfgruppa.
Fra diskgolfgruppa er det mottatt følgende forslag med begrunnelse
for redusert kontingent for medlemmer under 17 år
Per dags dato har Nanset Diskgolf 118 medlemmer. Åtte av
medlemmene er juniorer (17 år og yngre), hvor kun en av dem er aktiv
(Deltager på ukesgolfer, klubbmesterskap og andre turneringer).
Vi ser et potensiale for flere juniorer i klubben, men vi frykter at
klubben priser seg ut med en medlemskontingent på 500,- (350,- til
Nanset Idrettsforening, 50,- til Nanset Diskgolf og 100,- til lisens til
forbundet). Styret har forhørt seg med en del andre klubber i Norge
og opplever at Nanset Diskgolf er blant de dyreste klubbene å være
medlem av i Norge. Det er ikke unormalt med 100 - 200,- for et
seniormedlemskap resten av landet. Nanset Diskgolf anerkjenner
Nanset Idrettsforening og har ingen betenkeligheter med
seniormedlemskap til 500,- Men klubben håper det går an å få et
billigere medlemskap for juniorer. Slik styret har forstått får Nanset
Idrettsforening støtte for hvert eneste juniormedlem i klubben, og hvis
en billigere juniorkontingent genererer flere medlemmer, er dette
vinn-vinn for alle parter.
Nanset Diskgolf spiller derfor inn til årsmøte et ønske om å halvere
medlemskontingent for juniorer til 250,- Da vil 150,- gå til Nanset
Idrettsforening og 100,- går til lisens til forbundet (NAIF).
Det er flere aktive foreldre i klubben vår og vi tror at en billigere
medlemskontingent for juniorer vil gjøre det lettere å åpne
lommeboken og betale medlemskap for både foreldre og barn.

Forslag til vedtak:
Kontingentsatsen for de som er medlemmer av diskgolfgruppa og er
under 17 år settes ned fra kr 350,- til kr 250,- pr. år. Herav går kr 150
som kontingent til Nanset Idrettsforening og kr 100,- til lisens.

Styret i Nanset Idrettsforening

