Årsmøte Trondheim frisbeeklubb
24. februar 2020

Saksliste for årsmøtet
1. Åpning av møtet, godkjenning og telling av stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder, referent, 2 tellere og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
3. Godkjenne innkalling.
4. Godkjenne saksliste. Nye saker kan føre på listen med ⅔ flertall.
5. Behandle årsberettning.
6. Behandle regnskapet.
7. Saker til behandling og forslag fra medlemmer
a. Styre foreslår at det opprettes utvalg/grupper med ansvar for ulike temaer
(f.eks rekruttering, anlegg, trening, sosialt, arrangement). Utvalg/grupper
ledes av et styremedlem og består av klubbens medlemmer.
b. Styret foreslår at inntil 10.000 kroner fra grasrotandelen brukes på felles
klubbtur for klubbens medlemmer i 2020.
c. Styret foreslår at inntil 10.000 kroner fra grasrotandelen brukes på
stipendordning for deltakelse i NC og/eller NM. Det nye styret utarbeider
kriterier for ordningen.
d. Styret ønsker at årsmøtet vedtar satsning på nytt anlegg i Tillerskogen.
e. Forslag fra medlem: Opprette et mentor-system som ivaretar nye og
ferske spillere.
- Styrets innstilling: Ansvaret legges på rekrutteringsutvalget.
f. Forslag fra medlem: Flere turneringer mer tilpasset nybegynnere/lavrating
spillere. Eks flere parturneringer hvor man teamer opp beste mot dårligste.
Morsomt, lærerikt og lavterskel.
- Styrets innstilling: Ansvaret legges til arrangementsutvalget, med forslag
om pargolf den 1. Søndagen hver måned.
g. Forslag fra medlem: Være med på grasrotandelen.
- Styret informerer: Klubben er registrert og har vært i det i flere år. Det tas
til etterretning at man må bli flinkere til å spre informasjon om dette.
h. Forslag fra medlem: Opprette egen dame og junioransvarlig.
- Styrets innstilling: Ansvaret legges til rekrutteringsutvalget.

i.

Forslag fra medlem: Opprettet en pargolf serie. Mtp på å få med flere i
seriespill og evt skaffe nye medlemmer kan dette være en fin måte å få
inn flere. Feks 1 -2 av de vanlige tidspunktene som er satt av til serierunde
i løpet av en mnd blir satt av til dette.
Styrets innstilling: Se punkt f.
j. Forslag Fra medlem: Tfk lager en mini tour rundt de anleggene som finnes
i Trondheim/Melhus/Stjørdal.
- Styrets innstilling: Klubben arrangerer allerede en rekke konkurranser på
ulike nivåer, samt 2 serierunder per uke og holder en rekke andre
arrangementer. I tillegg finnes samarbeidsserien “Trønder Tour”. Styret
ønsker ikke å opprette enda en konkurrerende serie til dette i regi av TFK.
k. Sak fra medlem: Bruk av nettside vs Facebook for informasjon
om/fra/rundt klubben. Gjerne en bedre strategi for hva nettsiden skal
brukes til.
- Styrets innstilling. Saken diskuteres på årsmøtet.
l. Bedre informasjon rundt bruk av baner og bedre skilting på banene.
- Styrets informerer. Arbeidet med dette er i gang.
m. Forslag fra medlem: Informasjon om styrearbeid. Alle klubbens
medlemmer har møterett på styremøter. Om styremøter ikke annonseres
har ikke medlemmer mulighet til å møte. Bør synliggjøres. Det samme
gjelder møtereferat fra styremøter. Bør offentliggjøres for medlemmer.
- Styret informerer: Fra og med styremøte nr. 4 2019 har referat fra
styremøte blitt publisert på nettsidene. Neste styremøte settes som siste
sak på møtet. Neste møte er ikke bestemt da det vil være nytt styre etter
årsmøtet.
8. Fastsette medlemskontingent for 2020.
- Styrets innstilling: Ordinært medlem: 350 kroner. 0-13 år: 100 kroner. 13-19 år
250 kroner. Første familiemedlem 350 kroner, påfølgende familiemedlemmer 50
kroner. Medlemmer må selv registrere familierelasjon gjennom min idrett.
9. Vedta budsjett for 2020.
10. Valg av styre.

