ÅRSMØTE i BÅRDAR SWING CLUB,
19.02.2019
Sted: Storsalen, BLS
Tid: kl 18.00
Tilstede: 46

1. Konstituering av årsmøte
1.1. Valg av dirigent for årsmøtet
Marit Hepsø valgt ved akklamasjon

1.2. Valg av referent for årsmøtet
Marius Gundersen valgt ved akklamasjon

1.3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Kim Alex Fredriksen og Nina Helene Hovlandsdal valgt ved akklamasjon

2. Godkjenning av de stemmeberettigede
Flertallet stemmer for ved håndsopprekking.

3. Godkjenning av innkalling
Ingen spørsmål eller kommentarer. Flertallet stemmer for ved håndsopprekking.

4. Godkjenning av saksliste
Ingen flere forslag lagt frem. Godkjent.

5. Årsberetning
Styreleder oppsummerer årsberetningen fra utsendte sakspapirer. Det påpekes at Balboa kurs for
våren 2018 mangler i tabellen i årsberetningen.
Årsberetning godkjent ved akklamasjon.

6. Regnskap
Det har kommet et innspill på at tabellen over egenkapital har feil fortegn. Den har positivt fortegn i
sakspapirene, men vi har egenkapital, så tabellen skulle hatt negativt fortegn.
Spørsmål fra salen om ca hvor mye momskompensasjonen hadde vært. Ifjor kom det på 57.000,men det variere fra år til år, basert på våre utgifter og andre søkere.

Spørsmål om det finnes andre lokaler som er billigere å leie, ref at BLS koster veldig mye mer enn å
ha kurs på Bårdar, selv medregnet to saler med ekstra instruktører og tapt inntekt fra færre
deltagere på kurs når vi har det hos Bårdar. Vi kommer tilbake til dette på budsjettet.
Det poengteres at Late Night med David Skinner på Kulturhuset ikke er medregnet i
sosialdanskomiteen sitt regnskap.
Spørsmål om Winter Jump har egenkapital separat fra BSC. Winter Jump har en egen konto, men
det går inn under BSC sin egenkapital.
Sensommer Hop er ikke med i tabellen over regnskapet til andre workshops, den er regnet inn under
sosialdanskomiteen. Klubbens instruktører og DJer er heller ikke med i tabellen over regnskapet til
andre workshops.
Tabellen under forslag til fordeling av årsresultat har feil fortegn; siden vi har gått i minus i år
skulle tallene her hatt positive fortegn.
Spørsmål fra salen om alternativer til å dekke underskuddet med egenkapital. Det besvares med at
alternativet er å spytte inn kapital.
Enstemmig godkjent ved håndsopprekning.

7. Revisjon
Erik Lien Johnsen presenterer revisjon. Revisjon synes Andrea har gjort en god jobb. Forsamlingen
er enig og Andrea applauderes.
Enstemmig godkjent ved håndsopprekning.

8. Saker til årsmøtet
8.1. Styrets forslag til medlemskontingent, kursavgift og treningsavgift
Miriam presenterer forslaget.
Spørsmål fra salen om styret har mulighet til å endre kursavgift for kurs nummer to. Det står
ingenting om dette i vedtektene, så det er mulig styret kan gjøre dette. Styret har grovregnet på det
og kommet frem til at det ikke er så mye å tjene på det og at det kan redusere antallet deltakende på
kurs nummer to.
Spørsmål om treningsavgift, om det burde være inkludert i medlemskontingenten. Treningsavgift er
inkludert i kursavgiften, så alle som deltar på kurs betaler også treningsavgift.
Spørsmål om hva det kan koste å ha en ekstern regnskapsfører. Vi betaler i dag rundt 40.000,- for
regnskapsprogrammet vi bruker. Hvis regnskapsføringen blir satt ut kommer kostnaden for dette
programmet til å gå ned, pga at vi mest sannsynlig kommer til å bytte program. Hvor mye det kan
komme til å koste for regnskapsfører er usikkert, størrelsesorden 100.000,- nevnes fra salen.
Enstemmig godkjent ved håndsopprekking.

8.2. Styrets forslag til budsjett
Miriam går gjennom budsjettforslaget.
Vi har budsjettert med at vi ikke skal ha Lindy 1 på BLS, og derfor kommer til å trenge et
instruktør-par mer enn i 2018. Grunnen er at det koster mer å ha kurs på BLS enn på Bårdar, selv
om vi må leie to saler og ha esktra instruktør-par (ca 19.000,- i halvåret, dette gjelder bare for
høsten 2019). Innspill fra salen om at det ønskes at vi fortsetter å ha kurs og sosialdans på BLS.
Innspill om at styret skal fortsette å se etter alternative lokaler å ha kurs i. Alternativt kan vi være på
BLS ved å øke inntekter, redusere andre utgifter eller budsjettere med underskudd. Det debateres.
Det taes en kort kaffepause hvor folk får tid til å levere skriftlige forslag til styret, angående å
budsjettere med å leie BLS, som kan diskuteres etter pausen.
Det kom inn et spørsmål om vi har prioritert sosialdans over kurs. Det har vi ikke, men det kan være
vanskelig å lese fra regnskap og budsjett pga hvordan ting føres. Vi ønsker ikke å redusere Lindy 1
(å gå vekk fra BLS) for å øke sosialdans, det ene trenger ikke gå utover det andre.
Vi har budsjettert med ca like mange tastere, og med at instruktører ikke lønnes på konserter men at
inngang dekkes. Når vi bidrar med DJ og instruktører på eksterne eventer/konserter så får klubbens
medlemmer oftere billigere inngang.
Vi legger styrets forslag til budsjett til grunn og stemmer over forslagene som har kommet inn i
pausen.
Spørsmål om vi vet om å ha Lindy 1 kurs på BLS har en effekt på om flere blir igjen til videre kurs.
Det vet vi ikke.
Forslag: Skal vi øke utgiftene med ca 19.000,- ved å leie BLS på høsten også. Vi kan ikke garantere
at vi leier BLS, fordi vi er ikke sikre på om vi får salen fra BLS.
Klart flertall for å øke utgiftene med ca 19.000,- ved å leie BLS.
Det har kommet inn flere forslag til hvordan denne økte utgiften skal dekkes.
Forslag om å gi fullmakt til styre om hvordan utgiftene skal dekkes ved omrokering av utgiftsposter
og at styret skal fortsette å lete etter et alternativt ste å ha kurs.
Flere andre forslag, blant annet et forslag om å øke kursavgiften for Lindy 1. Innlegg fra salen er
negative til dette forslaget, er mer positive til å øke kursavgiften for alle.
Et overveldende flertall ved håndsopprekking om å gi styret fullmakt til å dekke økt utgift.
Budsjettet er vedtatt

8.3. Forslag om å endre søknadsfrist for Swingfondet
Miriam presenterer.
Spørsmål om man kan søke om støtte for å dekke utviklingstiltak fra forrige år. Nei, ifølge
vedtektene kan man søke om støtte for utviklingstiltak inneværende kalenderår, så man kan søke før
søknadsfristen om støtte for utviklingstiltak som skjer etter søknadsfristen så lenge man har betalt
for det før fristen.

Flertallet stemmer for ved håndsopprekning.

8.4. Forslag om økning av honorar for økonomiansvarlig i Bårdar Swing
Club
Erik legger frem forslaget.
Spørsmål om leie av en ekstern regnskapsfører vil redusere arbeidet til økonomiansvarlig. Ja, det
burde det, men det blir andre ting å gjøre for økonomiansvarlig.
Innspill på at om vi leier inn ekstern regnskapsfører så burde honoraret frafalle. Ja, men det kommer
ikke til å skje i år, ekstern regnskapsfører blir for 2020.
Å finne en ekstern regnskapsfører er en stor jobb for styret og økonomiansvarlig som må
påbegynnes allerede nå.
Vedtatt ved håndsopprekning.

9. Valg
9.1. Valg til styret
Dag Are presenterer valgkomiteens forslag

9.1.1. Valg av leder i klubben
Marius presenterer seg selv.
Ingen andre kandidater melder seg.
Marius stemmes inn ved akklamasjon.

9.1.2. Valg av nestleder
Harald presenterer seg selv.
Ingen andre kandidater melder seg.
Harald stemmes inn ved akklamasjon.

9.1.3. Valg av 4 medlemmer til styret
Ignacio (som stiller som økonomiansvarlig) presenterer seg selv.
Spørsmål fra salen om Ignacio kan noe om økonomi. Ja, har vært økonomiansvarlig før i en annen
organisasjon.
Victoria (som stiller som økonomiassistent) presenterer seg selv.
Liv Randi er ikke tilstede, Dag Are presenterer henne for forsamlingen.
Guro (som stiller som styremedlem) presenterer seg selv.
Kristin er ikke tilstede, Dag Are presenterer henne for forsamlingen.
Ingen andre kandidater melder seg.

De fire medlemmene stemmes inn ved akklamasjon.

9.2. Valg av varamedlem til styret
Silje er ikke tilstede, presenteres av Dag Are
Ingen andre kandidater melder seg.
Silje stemmes inn ved akklamasjon.

9.3. Valg av revisorer
Jon er ikke tilstede.
Andrea presenterer seg selv.
Martin presenterer seg selv.
Ingen andre kandidater melder seg.
De tre stemmes inn ved akklamasjon.

9.4. Valg av valgkomité
Miriam presenterer forslag til valgkomite.
Valgkomiteen stemmes inn ved akklamasjon.

Applaus og takk til avtroppende styre.

