
 
     

 

 

ÅRSMØTEPROTOKOLL – MODUM  BORDTENNISKLUBB 
LØRDAG 07. APRIL 2018 – KL. 12:00 – KATFOSSHALLEN 

 
 
Tilstede: 13 medlemmer 
 
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

Alle som var tilstede ble godkjent. 
 

Sak 2. Godkjenning av innkalling. 

Innkalling sendt på mail til medlemmer med registrert e-post adr., samt lagt ut på hjemmeside og 
satt opp i hallen, -èn måned før. Godkjent. 

 
Sak 3. Godkjenning av saksliste. 

Godkjent. 
 
Sak 4. Valg av møteleder, sekretær, og to personer til å underskrive protokoll. 

 Øystein Pedersen ble valgt til møteleder og Anne Grete Mogen til sekretær. 
 Espen Bromark Dybendal og Fredrik Edvardsen ble valgt til å underskrive protokoll. 
 
Sak 5. Årsberetning 2017. 

 Godkjent. 

  

Sak 6. Regnskap 2017. 

Fungerende kasserer, Øystein Pedersen, opplyser om at bilagspermen er levert regnskapsfører, 
men at det er kommet beskjed derfra om at den ikke kan regnskapsføres før etter den 10. april. 
Øystein’s foreløpige driftsregnskap ble gått igjennom og godkjent med forbehold om at det innkal-
les til ekstraordinært årsmøte med regnskap som eneste sak. 

 
Sak 7.  Innkommende forslag. 

Ingen innkommende forslag. 
  

Sak 8. Fastsettelse av kontingent for sesongen 2018/2019. 

Fredrik Edvardsen foreslår å øke kontingenten fra kr. 400,- til kr. 600,-  for enkeltmedlem, og fra 

kr. 600,- til kr. 800,- for familie inntil 6 personer. Videre foreslår Espen Bromark Dybendal å øke 

aktivitetskontingentene med kr. 200,- hver. Dette ble enstemmig vedtatt og de nye satsene er: 

 

Enkeltmedlem:     kr.   600,- 

Familie, inntil 6 personer:  kr.   800,- 

Aktivitetskontingent 1:    kr. 1000,- (organisert trening) 

Aktivitetskontingent 2:   kr. 1400,- (organisert trening og drakt) 

Aktivitetskontingent 3:    kr. 1800,- (organisert trening, drakt og lisens) 

  

 

 



 
     

 

 

Sak 9. Budsjett 2018. 

Budsjett vedtatt under forutsetning av at avdrag på lånet fra P.A. Mykland betales etter evne. 
 

Sak 10. Valg. 

Siden det på forrige årsmøte ikke var nok deltakere til å dekke opp en valgkomitè, så har 
avtroppende styreleder Øystein Pedersen satt opp et forslag til nytt styre.  
Forslaget ble godkjent. Det nye Styret består av: 

 
 Leder: Lars Kristian Haraldsrud – 2 år. 
 Nesteleder: Fredrik Edvardsen, erstatter Lars Kristian Haraldsrud – 1 år. 
 Kasserer: Terje Kristiansen – 2 år. 
 Sekretær: Anne Grete Mogen, ikke på valg – 1 år. 
 Styremedlem: Pål Korsgård, gjenvalg – 2 år. 
 Styremedlem: Espen Bromark Dybendal, ikke på valg – 1 år. 
 Styremedlem: Morten Harstad, ikke på valg – 1 år. 

Varamedlem: Kristin Kristiansen, ikke på valg – 1 år. 
 Varamedlem: Harald Baardseth – 2 år. 
 
Sak 11. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 Øystein Pedersen velges til klubbens representant på årsmøtet til Bordtennis Region Sør. 

 Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne øvrige representanter. 

 
Sak 12. Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
  
 Leder: Øystein Pedersen 
 Medlem: Wang Bing 
 Medlem: Gjermund Ludvigsen 
 Varamedlem: Robin Kristiansen 
 
Sak 13. Avslutning. 

Avtroppende leder Øystein Pedersen takker for seg ved å overrekke nøkkel til ny leder og ønsker 
han lykke til. Avtroppende styremedlemmer takkes for arbeidet og nye ønskes velkommen. 
 

 
Sted/dato: Geithus, 14.04.2018 
 
 
      
Anne Grete Mogen 
Sekretær 
 
 
Sted/dato:       Sted/dato:      
 
 
             
Espen Bromark Dybendal    Fredrik Edvardsen 


