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Referat fra årsmøte Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleading Klubb  
Sted: Klubbhuset Rolland, Bergen 28/3-19 kl. 19.00  

Årsmøtet er innkalt i tråd med klubbens lov. Forslag til årsmøtet sendes styret minst 14 dager før 

møtet avholdes. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 

måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (§ 5 i vedtektene).  
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1) Godkjenne de stemmeberettigede  
Det var 26 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet, der 6 av dem var styremedlemmer. 

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent  

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden  
Forslag til forretningsorden:  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 

tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 

votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.  

Følgende hadde ordet i saken: Trygve Talhaug  
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Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.  

3) Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
Vedtak:  

Som dirigent/ordstyrer ble Edward Lygre  

Som referent ble Marte Øygard  

Til å underskrive protokollen ble Ole Marcus Milde og Christian Detjen.  

Teller ble Emilie Hermansen og Helle Steffensen. 

4) Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger  
Innstilling: Årsberetningen for 2019 godkjennes. Eva Asbjørnsen forteller om styrets aktiviteter det 

siste året. Mona Torvund ble i går (27.03.2019) ble valgt til å være vår representant i Åsane Alliansen. 

Det skal der bl.a. forhandles om tilgang til nye haller (som skal bygges i Åsane).  

Følgende hadde ordet i saken: Eva Asbjørnsen, Edward Lygre, Trygve Talhaug 

5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Innstilling: Regnskap for 2018 godkjennes  

Følgende hadde ordet i saken: Kjersti Bringedal, Edward Lygre, Christian Detjen, Stine Teigland, 

Trygve Talhaug, Eva Asbjørnsen, Marte Øygard 

 

I 2018 var det underskudd på 127 000. Det har vært pga. det ikke har blitt ført inn riktig tidligere. Vi 

skal endre regnskapsføringsmåten. Vi har hatt høye utgifter knyttet til reiser til begge idretter. Pga. 

dette har vi laget et budsjett til neste sesong. Det er ikke laget budsjett tidligere, og det er derfor 

utfordrende å lage et budsjett. Det nye budsjettet vårt anslår at vi skal gå i overskudd.  

 

Vi skal sende ut regnskap og budsjett som medlemmer kan få se på. Dette er offentlige dokumenter.  

Vi har ikke lov å kjøpe nytt utstyr dersom vi går i underskudd. Lagene må derfor utføre dugnader, slik 

at klubben kan bruke penger. Treningene kan gå som normalt – men det er ikke mulig å bruke noe 

penger dersom vi går i underskudd. Det er viktig at vi gjør tiltak som gjør at vi går i overskudd. 

Ved Julecup gikk vi nesten 100.000kr i pluss.  

Vedtak: Regnskap for 2019 er godkjent enstemmig. Styret får ansvarsfrihet. 

6) Innkomne forslag  
Det er ikke mottatt innkomne forslag  

7) Fastsette medlemskontingent  
Innstilling: Det foreslås ingen endring av medlemskontingenten. Medlemsskapskontigenten er 220kr. 

Følgende hadde ordet i saken: Trygve Talhaug,  

Vedtak: Vedtatt enstemming.  

8) Vedta idrettslagets budsjett  
Innstilling: Budsjett for 2019 vedtaes med de forbehold som beskrives. Budsjettet skal gå i 

overskudd.  

Følgende hadde ordet i saken: Edward Lygre 

Vedtak: Vedtatt enstemming. 
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9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Innstilling: Organisering av klubben vedtas slik den fremstår. Det foreslås et understyre med 

kontaktperson til hver idrett.   

Følgende hadde ordet i saken: Edward Lygre, Kevin Sinclair, Stine Teigland, Trygve Talhaug 

10) Valg  
a) Valgkomiteens innstilling på leder: Edward Lygre 

Følgende hadde ordet i saken: Ole Marcus Milde 

Vedtak: Edward Lygre ble valgt til leder enstemmig. 

 

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: Eva Asbjørnsen  

Følgende hadde ordet i saken: Ole Marcus Milde 

Vedtak: Eva Asbjørnsen ble valgt til nestleder enstemmig. 

 

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:  

Trygve Talhaug, Kjersti Bringedal og Sam Håkon Samuelsen Karlsen foreslåes til styremedlemmer  

Ingen varamedlemmer er foreslått  

Følgende hadde ordet i saken: Edward Lygre, Trygve Talhaug, Sam Karlsen 

Vedtak: 3 styremedlemmer, enstemmig vedtatt. Totalt 5 styremedlemmer. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig. 

 

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne nye representanter i de verv som ikke er besatt.  

----------------------------------------- ------- -----------------------------------------------------  

[signatur av person1 valgt til å undertegne] [signatur av person2 valgt til å undertegne 


