
Årsmøte Sandefjord frisbee 6/02-2014 – 17:00 

Tilstede: Egil, Daniel, Espen, Ludvig, Lasse, Nicolai, Henning 
Signaturer: Ludvig og Lasse 

 

Sak 1: 
Saksliste ble enstemmig godkjent 

Sak 2: 
Innkallingen ble enstemmig godkjent 

Sak 3: 
Egil gikk over regnskapet for 2013 og det ble enstemmig godkjent. 
Det ble opplyst om at det mangler noen siffer, dette er da kontanter som ligger i pengeskrinet. 

Sak 4: 
Egil opplyser om at budsjettet er lagt opp med ett ønske om 25 medlemmer til klubben, og et 
overskudd på 50,-. Klubbens økonomi virker stabil nok til å gjøre investeringer for å øke aktivitet og 
interesse for klubben. 

Budsjett ble godkjent med endringer i post 2, der beløp i medlemskap endres fra 5300,- til 5500,-, 
disse 200,- tas fra møter. 

Sak 5: 
     5.1 Arbeidsgrupper 
          5.1.a Baneansvarlig 
          5.1.b Arrangement 
          5.1.c Webansvarlig 
          5.1.d Kommuneansvarlig 
          5.1.e Klubbutvikling 

     5.2 Kysttouren 2014 

Det ble enighet om at det vil være i klubbens interesse å opprette arbeidsgrupper for året 2014, men 
det viktigste er at noe blir gjort, ikke hvem som gjør det. 
 
Det er et ønske fra klubben om å delta i kysttouren 2014. 

Sak 6: 
Det ble enstemmig vedtatt at man fjerner spillerlisensen i kontingent (200,-) 
Ved avstemming av ny kontingent ga 100,- 2 stemmer, 150,- 4 stemmer og 1 blank. 
Videre diskusjon av kontingent for 2014 og alle goder ved innmelding til klubb, blir videreført til nye 
styret 2014. 

 

 



 

Sak 7: 
Det ble fremmet et ønske om at styret for 2014 arrangerer disksportens dag, samt en aktiv 
rekruttering over hele året. 

Sak 8: 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder: Nicolai Blomberg 
Nestleder: Lasse Håkonsen 
Styremedlem: Henning Johnsen 
Styremedlem: Rina Foss Bjørnstad 
Styremedlem: Silje Harm 
Varamedlem 1: Daniel Innstø 
Varamedlem 2: Espen Dammen 
Kasserer 1: Egil Skjelbred 
Kasserer 2: Richard Sand Karlsen 
 
Leder valgkomité: Thomas Hjartland 
Medlem Valgkomité: Steffen Lindahl 

 

 

Personlige kommentarer/ Ting styret 2014 bør ta med seg videre. 

Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere kvinner til sporten? Spesielt inn til styret. Kjønnsfordeling. 
Skal man opprette et eget domene for kysttouren? 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ludvig Anderssen        Lasse Håkonsen 


