Til medlemmene i Sarpsborg Volleyballklubb
Sarpsborg, 22. juni. 2020

Sakliste for årsmøte i SVBK
Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. juni 2020.
Årsmøtet avholdes den 25. juni kl. 18:00, ved beachbanen på Kalnes vgs.
Nedenfor følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Sak 10.1
Sak 10.2
Sak 10.3
Sak 10.4
Sak 11:
Sak 12:
Sak 13:
Sak 14:
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Godkjenne de stemmeberettigete
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Godkjenne forretningsorden
Velge dirigent
Velge referent
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Behandle klubbens årsberetning, herunder lagenes beretninger
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Behandle forslag og innsendte saker
Treningsavgift og korona. Ønsker å opprettholde betaling av treningsavgift i perioden
Forslag om at klubben kun dekker påmeldingsavgift på cuper, NM, Kungälv o.l.
Refusjon av deltakeravgift på landslags- og regionssamlinger skal godkjennes av styret på forhånd
Halv treningsavgift til de som ikke deltar i cuper og seriespill
Fastsette medlemskontingent
Fastsette treningsavgift
Vedta idrettslagets budsjett
Foreta følgende valg:
Styreleder
Nestleder
Øvrige styremedlemmer
Eventuelle varamedlemmer
To revisorer
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
Forslag styret har fullmakt til å oppnevne representantene
14.7
Leder av valgkomiteen
14.8
To medlemmer til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:
-

Styrets forslag til forretningsorden
Innsendte forslag og saker
Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2020
Styrets forslag til budsjett for 2020
Valgkomiteens Innstilling til nytt styre, valgkomite og revisorer
Med vennlig hilsen
Styret i Sarpsborg Volleyballklubb

FORSLAG FRA STYRET OG INNSENDTE SAKSFORSLAG
Sak 10.1

Treningsavgift ifht korona
Styret foreslår at betaling av treningsavgift for perioden hvor hallen var stengt opprettholdes,
og at det ikke gis noen refusjon. Årsaken er stram økonomi i klubben.
Forslag til vedtak:
Innkreving av treningsavgift opprettholdes.

Sak 10.2

Deltakelse på cuper, NM, Kungälv o.l.
Klubb dekker kun påmeldingsavgift for deltakelse på cuper, NM, Kungälv o.l.
Lagene må selv besørge øvrige kostnader.
Årsak: Klubb går med minusresultat årlig. Det er mindre inntekter fra medlemmer, grasrota og
dugnadsarbeid. Dugnadsarbeid som arrangeres går stort sett til egen lagkasse og tilfaller ikke
klubben.
(Klubben dekker utgifter til trenere ifbm seriespill / US runder).
Forslag til vedtak:
Klubben dekker kun påmeldingsavgift til cuper, NM, Kungälv og lignende turneringer.

Sak 10.3

Refusjon av deltakelse på regionssamlinger / landslagssamlinger.
Refusjon av deltakeravgift på regionssamlinger og landslagssamlinger skal alltid avklares med
styret i klubben før det takkes ja til deltakelse, hvis det skal garanteres for at egenandel
bekostes av klubben.
Forslag til vedtak:
All refusjon av deltakeravgifter på samlinger tilknyttet regionen og landslag skal godkjennes
av styret før man påmelder samlingen.

Sak 10.4

Halv treningsavgift til de som ikke deltar på cuper eller i seriespill
Carsten ønsker å senke terskelen for å være medlem ved å tilby halv treningsavgift til de som
ikke ønsker å delta i cuper og turneringer, men kun vil være med å ha det gøy på trening.
Forslag til vedtak:
Styret overlater til årsmøtet å ta stilling til saken.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Det foreslås at medlemskontingent økes med kr 50,- pr halvår
Forlag til vedtak
Medlemskontingent fastsettes til Kr 350,- for enkeltmedlem og kr 450,- for familie, per halvår.

Sak 12 Fastsette treningsavgift
Det foreslås at treningsavgift økes med kr 50,- pr halvår til 850,Forlag til vedtak
Treningskontingent fastsettes til Kr 850,- pr halvår
Sak 14.6 Representanter til ting og møter idrettslaget naturlig deltar i
Forslag til vedtak
Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene

