
 

 

 

 

 

 

Årsmøte Sandefjord Frisbeeklubb 2014 
6.Februar 2014 Kl. 17.00 
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Sak 1 - GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Sak 2 - GODKJENNE INNKALLINGEN 

  



Sak 3 - REGNSKAP 2013 

Saldo pr. 31.12.12  Saldo pr. 31.12.13 
9452,66     2803,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sak 4 - BUDSJETT 2014 

Beskrivelse Beløp 
Diverse utgift (f.eks Rekvisita) 500,- 
Medlemsavgift 5300,- (Basert på 25 medlemmer) 
Medlemsskap 7500,- (Basert på 25 medlemmer) 
Møter 1500,- 
Hjemmeside/Domene 300,- 
Reise 300,- 
Registrering Brreg 150,- 
Tilskudd kommune 3000,- 
Klubbinvestering 3400,- 
  
TOTALT 50,- 
  
 

 

 

 

Info: 

Budsjettet er lagt opp med ett ønske om 25 betalte medlemmer til klubben, og ett 
overskudd på 50,-. Klubbens økonomi virker stabil nok til å gjøre investeringer for 
å øke aktivitet og interesse for klubben. 
 

 

 

 

 



Sak 5 - INNKOMNE SAKER 

1. Arbeidsgrupper 
a. Baneansvarlig (1-2) 
b. Arrangement (2-4) 
c. Webansvarlig (1-2) 
d. Kommuneansvarlig (1) 
e. Klubbutvikling (1-2) 

2. Kysttouren 2014 ?  

Sak 6 - KONTINGENT OG LISENS 

Sandefjord Frisbeeklubb fortsatte i 2013 en medlemskontigent på 300,- for 
nyregistrering av medlemmer, dette har da dekket spillerlisensen på 200,- 
pr person, i tillegg 500,- som ett engangsbeløp til Norges Amerikanske 
Idretters Forbund.  

 

Sak 7 - PLANLEGGING FOR 2014 

Kysttour 2014 ? Disksportens dag ? Rekruteringsdag ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 8 - VALG AV STYRET 2014 

Nå som ett nytt år er kommet skal det velges ett nytt styre, vi trenger da 12 
personer til å ha ett fullverdig styre. 

1 styreleder 

1 nestleder 

3 styremedlemmer 

2 varamedlemmer 

3 valgkomité 

2 kasserer 

 

Da Sandefjord Frisbeeklubb fikk dispensasjon for kjønnfordeling i 2012 pga 
oppstart vil det ikke være mulig i 2014 å søke dispensasjon for punkt 3 og 4 i § 5 i 
Lovnormen for idrettslag, se under. 

 

 

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling  
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til 
styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer 
fra begge kjønn.  
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der 
det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 
personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant 
teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige 
forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.  
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og 
konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 


