Protokoll ekstraordinært årsmøte

Akerselva Padleklubb
foretaksnummer 922 034 176
www.akerselvapadleklubb.no
www.facebook.com/akerselvapadleklubb

Protokoll
ekstraordinært årsmøte

Akerselva Padleklubb
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Saksunderlag:

Lørdag 8. juni 2019
10.00 - 12.00
Brugata 19, 0186 0slo
Lovnorm for idrettslag tilpasset Akerselva Padleklubb
Innstilling til tillitsverv

Saksliste
Sak 1: Konstituering av ekstraordinært årsmøte
Styret ber om at følgende velges for møtet:
●
●
●
●

ordstyrer/dirigent
møtesekretær
to personer til tellekorps hvis skriftlig avstemming
to personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Møtet besluttet følgende:
●
●
●
●

ordstyrer: Yngvar Bjartveit
møtesekretær: Kåre Ivar Gauksrud
tellekorps: Christina Meisingseth og Marit Bredesen (om behov)
underskrifter av protokoll: Yngvar Bjartveit og Marit Bredesen

Sak 2: Godkjenning av de stemmeberettigede
Fremmøtte stemmeberettigede registreres med navn, adresse og fødselsdato som tas med i
protokollen.
Vedtak: Følgende fremmøtte:
●
●
●
●
●

Christina Meisingseth, Hauges vei 8B, 0871 Oslo, født 29.10.1994
Marit Bredesen, Motzfeldts gt. 32A, 0561 Oslo, født 10.09.1971
Tomas Hansson, Frederik Glads gt. 8B, 0482 Oslo, født 04.11.1990
Yngvar Bjartveit, Urtegata 16B, 0187 Oslo, født 10.05.1962
Kåre Ivar Gauksrud, Smalgangen 27,0188 Oslo, født 16.06.1964
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Sak 3: Godkjenning av at møtet er lovlig innkalt
Styret ber om årsmøtets tilslutning til at årsmøtet er innkalt i tråd med gjeldende vedtekter.
Vedtak: Årsmøtet ga sin tilslutning.
Sak 4: Innmelding av Akerselva Padleklubb som medlem av NIF og NP
Akerselva Padleklubb ble stiftet 15.12.2018 og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med
foretaksnummer 922 03 4176.
Foreningen ble opprettet med følgende formål:
Akerselva Padleklubb skal fremme padling i Akerselva og Oslofjorden.
For eksempel: Kajakk, Kano, robåter med videre. Klubben ønsker å bidra å tilføre aktiviteter i
nærmiljøet.
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter
1. Organisere klubbmedlemmer og tilhørende fellesskap.
2. Organisere turer I Akerselva og Oslofjorden.
3. Organisere lagring og sjøsettingsmuligheter for kajakk mv.
4. Bidra til nærmiljøaktiviteter, med spesielt fokus på barn og ungdom.
5. Bidra til fysisk nærmiljø, herunder opprydding av søppel i Akerselva mv.

Siden stiftelsen 15.12.2018 har det vært arbeidet med å etablere og operasjonalisere foreningen.
Styret fant etter en vurdering at det er formålstjenlig at Akerselva Padleklubb blir et eget idrettslag
og en del av Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundet Norges Padleforbund (NPF).
Dette innebærer at foreningens gjeldende vedtekter i sin helhet blir erstattet av en mer omfattende
og spesifikk lovnorm for idrettslag (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/) som også
bidrar til klare og entydige føringer for foreningen.Det vises til vedlegg av lovnormen hvor
foreningens tillegg er gulet ut.
Det påpekes spesielt at NIF har andre krav til tillitsverv og revisorkrav som vil medføre følgende
endringer:
●
●
●

Dagens 3 styremedlemmer vil i tillegg få 2 varamedlemmer (alle velges for 1 år ad gangen)
Valgkomite med egen leder, 2 medlemmer og 1 vara etableres
Revisor må økes fra 1 til 2 personer.

NIF har også spesifikke krav til forsikringer, økonomioppfølging som APK vil underlegges.
Vedtak: Det gis tilslutning til at Akerselva Padleklubb (APK) blir medlem av særforbundet Norges
Padleforbund og medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets.
En gir sin tilsllutning til fremlagte lovnorm fra NIF. Fra godkjenningsdato hos NIF vil dagens
vedtekter i sin helhet erstattes med NIFs standard lovnorm for idrettslag hvorpå styret over tid vil
vurdere behovet for tilpasninger i denne (forslag til endringer må først godkjennes av årsmøte og
dernest idrettskretsen).
Foreningen vil avholde årsmøter hvert år (§13 Årsmøtet) i mars måned.
Styret gis også i oppgave å sikre at signatur, medlems-, økonomioppfølging mv. tar utgangspunkt i
de føringer og anbefalinger som NIFs lovnorm og øvrig regelverk gir.
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Sak 5: Navn på idrettslaget
Innstillingen er at Akerselva Padleklubb også som idrettslag beholder sitt allerede valgte navn som
er i tråd med NIFs forskrifter for idrettslagsnavn.
Vedtak: Det gis tilslutning til at idrettslaget Akerselva Padleklubb beholder sitt nåværende
foreningsnavn.
Sak 6: Medlemskontingent
Det er et minstekrav på kr 100,- i medlemskontingent pr år når man er medlem av Norges
Idrettsforbund. Styret mener at siden foreningen er i en oppstartsfase vil man innstille på at alle
typer medlemskap har en kontingent på kr 100,-, men at styret gis i oppgave å se på differensierte
modeller som forelegges årsmøtet.
Vedtak: Det gis tillslutning til at medlemskontingenten settes til kr 100,-. Styret bes fremlegge egen
sak rundt ulike typer medlemskontingenter til neste ordinære årsmøte. Det er viktig at unge og
studenter gis en lavest mulig kontingent.
Sak 7: Inngåelse av eventuelle partnerskapsavtaler
Styret vil se nærmere på hvilke typer avtaler og rabatter det kan være mulig å etablere knyttet til
opplæring/kurs. Eventuelle avtaler mellom idrettslaget og andre skal godkjennes av aktuelle
særforbund.
Det er i tillegg allerede dialog med andre foreninger om å kunne referere til disse, herunder Oslo
Elveforum, Mijøforeningen Akerselvas Venner, Joy (Joint Organization for Youth) og så videre.
Vedtak: Styret gis i fullmakt å etablere aktuelle avtaler og dialog med andre foreninger. Styret må
samtidig sikre at de etterlevert NIFs lovnorm og generell rettspraksis knyttet til styrearbeid ikke
tillater at styremedlemmer også sitter på leverandørsiden. Styret gis i oppgave å inngå
partnerskapsavtale med Mad Goats (og andre etter behov).
Sak 8: Valg tillitsverv
Møtet må velge personer til følgende tillitsverv i tråd med lovnormen for idrettslag.
Det skal velges:
●
●
●
●
●
●

styreleder
nestleder styret
1 styremedlem
2 varamedlemmer
2 revisorer
valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Samme person kan ikke velges til flere av de ovennevnte vervene jf. lovnorm § 6 (3).
Se vedlagte innstilling hvor det kan gis benkeforslag før avstemming.
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Vedtak: Følgende ble valgt:
1. styreleder
2. nestleder styret
3. styremedlem
4. varamedlem 1 styret
5. varamedlem 2 styret
6. revisor 1
7. revisor 2
8. valgkomité, leder
9. valgkomité, medlem 1
10. valgkomité, medlem 2
11. valgkomité, varamedlem

Yngvar Bjartveit
Marit Bredesen
Kåre Ivar Gauksrud
Christina Meisingseth
Frode Sved
Ingvild Øverstad
Michelle Rundqvist
Roman Brem
Mikolaj Szydlarski
Laura Recana Bjartveit
Filip Johansson

Styret gis i tillegg i oppgave å etablere en arbeidsgruppe som inkluderer partnere etter behov.
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