
Referat: Årsmøte i Trondheim 
Frisbeeklubb 24/2-2020 
 
 
Punkt 1 
Frammøtte 
Geir Olav Svee 
Lennart Denstad 
Leif Inge Sandberg 
Stig Tobiassen 
Endre Wangsholm 
Eivind Lindseth 
Line K Rismark 
Andre Adolfsen 
Ole Jacob Sæterhaug 
Eivind Karlsen 
Tom Skarshaug 
Chrisitan Dalhaug 
Even Nikolaisen 
Roy Skogvold 
Marius Nilsen 
Håvard Olsen 
 
Totalt 16 frammøtte 
 
Punkt 2 
leder: Geir Olav 
Referent: Eivind K 
Tellere: Eivind M L, Stig Tobiassen 
Signere protokoll Marius Nilsen og Ole Jacob Sæterhaug 
 
Punkt 3 og 4 
Ingen innvendinger 
 
Punkt 5 
Geir Olav går gjennom årsberetning 
 
Punkt 6 
Geir Olav går igjennom regnskap 
 - spørsmål om 3900. Oppklares av GO 
 - spørsmål om Metrix (6421). Betalingsmodell oppklares av Even 
 
Punkt 7 



a) 
leiv inge: Dette gir god organisering 
Christian: Nyttig å få flere opplært i metrix 
 
Enstemmig vedtatt 
 
b) 
GO: Dette har vært et ønske fra flere medlemmer. Beløpet er ca halvparten av fjorårets 
grasrotandel. 
Leif-Inge: Hva er innholdet i en klubbtur. GO: Ikke bestemt i forslaget; opp til styre og 
komiteer. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
c) 
Søknadskriteriene bør lages sånn at du støtter folk som vil noe. Krangling om penger kan gi 
krangling. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
d) 
Eivind L og Geir Olav legger fram prosjektet Tillerskogen 
intro: 
https://drive.google.com/file/d/1FmyGZVUqKXizGCllCoPnXgH78J0wiOnA/view?usp=sharing 
Mye spørsmål og diskusjon 
 
Enstemmig vedtatt 
 
e) 
Spørsmål og diskusjon om hva rekruttering går ut på. Hovedkonklusjonen er at det er opp til 
rekrutteringsutvalget 
Spørsmål om det hadde gått ann å samarbeide med XXL. Geir Olav forklarer at de ikke er 
interessert, bl.a. pga Frisbeebutikken. 
 
Eivind L: Vil styrets innstilling være et krav til utvalget? 
 
Ny formulering foreslås: 
"Opprette et mentor-system som ivaretar nye og ferske spillere; 
Dette sendes inn som innspill til rekrutteringsutvalget." 
 
Ny formulering enstemmig vedtatt 
 
f) 
Eivind L: Hva slags signal sender Årsmøtet med dette? Skal vi ha mer aktivitet, eller endre 
fokus på eksisterende aktivitet til rekruttering/nybegynner. 
GO: Det kommer ann på hvor mye arrangeringsvilje det er i evt utvalg. 



 
Ny formulering: 
"Ansvaret legges til arrangementsutvalget" endres til "Dette sendes som innspill til 
arrangementsutvalget" 
Ny formulering enstemmig vedtatt 
 
g) 
Ingen spørsmål og ingen avstemning 
 
h) 
Ny formulering 
"Ansvaret legges til arrangementsutvalget" endres til "Dette sendes som innspill til 
arrangementsutvalget" 
enstemmig vedtatt 
 
i) 
“Sendes som innspill til utvalg” 
enstemmig vedtatt 
 
j) 
Even ber GO om å informere om endringer i økonomisk organisering i Trønder Tour. 
Ansvarsfordeling mellom klubb og Trønder Tour er nå mer ryddig, og det er større frihet for 
klubbene. 
Det etterspørres mer info om Trønder Tour. GO går gjennom hvordan touren ligger an. 
Leif Inge sier at en mye mindre tour/serie hadde vært ønskelig. GO sier det kan bli 
konkurrerende med TT, og at klubben allerede har et tett program. 
 
Styrets innstilling vedtas enstemmig 
 
k) 
Fordeler og ulemper med facebook og nettside diskuteres 
Årsmøtet er enige om: 
Viktig informasjon som styrerefererater legges på hjemmesida. 
Mindre viktig info om e.g. serierunder legges på facebook. 
 
l) 
Geir Olav oppfordrer medlemmer til å tenke på sikkerhet når de er ute å kaste, samt å 
snakke med folk om dette. Samarbeidet med NTNU på Dragvoll er avhengig av at aktiviteten 
på banen oppfattes som trygg. 
4 hull, bl.a. hull 4, er vurdert fjernet av NTNU. 
 
Roy foreslår informasjonskampanjer for å vise at disker på avveie kan være farlig. 
 
Ingen avstemning gjennomført 
 
m) 



Ingen avstemning gjennomført 
 
 
Punkt 8 
Eivind K spør om det ikke er krav om minst 100kr påmeldingsavgift. GO oppklarer at denne 
regelen nylig er endret til 50 kr. 
 
Leif Inge: Er det en grunn til at 0-13 år ikke er laveste kostnad på 50kr? 
Lennart: Dette er sannsynligvis for å dekke inn klubb-mini til nye medlemmer.  
 
Leif Inge Foreslår: Endre sats for 0-13 år endres til 50kr, med forbehold om at dette er 
praktisk for registrering. 
Enstemmig vedtatt 
 
Øvrige medlemskontigenter: 
Styrets innstilling enstemmig vedtatt 
 
Punkt 9 
Merknader 
Klubbtur: Endre post 7781 Klubbtur fra 1000 kr til 10 000 kr 
Tillerskogen: Endre post 6580 (Idrettsutstyr) fra 5000kr til 55 000kr 
Totalt: ekstra kostnad på 59 000, vil redusere overskuddet til 34 650kr 
 
Enstemmig vedtatt med merknader over. 
 
Ekstra innspill (punkt 9 og ¾) 
Tom skyter inn at terminlista bør stemmes over på årsmøtet 
Geir Olav svarer at terminlista vanligvis legges fram på årsmøtet, men at den ikke stemmes 
over.  
Konklusjon: Det blir ikke avholdt avstemning om terminliste. 
 
Punkt 10 
Endringer: 

- Eivind K periode endres: velges inn for de neste 2 år 
- Leif Inge Sandberg innstilles som leder i valgkomiteen 
- Stig Tobiassen innstilles til medlem i valgkomiteen 

Nytt styre klappes inn. 
Referent Eivind Karlsen 
 

 
 

--------------------------------------------                      ------------------------------------ 
Signatur Ole Jacob Sæterhaug                         Signatur Marius Nilsen 


