ARSMØTE I BARDAR SWING CLUB, 18.02.2020
Sted: Storsalen, BLS
Tid: kI 18:00
1. Konstitueting av rsmøtet
1.1. VaIg av mØteleder for rsmØtet
Styret foreslâr Marit Hepsø. Arsmøtet godkjente avgjørelsen ved akklamasjon.
1.2. VaIg av referent for rsmøtet
Styret foreslâr Miriam Mekki. Arsmøtet godkjente avgjørelsen ved akklamasjon.
1.3. Valg av to representanter til underskrive protokollen
Møteleder bet safen om frivillige. McKsaI Saba og Herdis MotrØen Gjelten stiller opp.
Arsmøtet godkjente avgjørelseti ved akklamasjon.
2.

Godkjenning av de stemmeberettigede
Ved møtets start var35 medlemmertilstede.
Møteleder opplyste om regler rundt avstemming.

3. Godkjenning av innkalling
Innkalling sendt Ut 21.januar. Arsmøtet godkjente innkallingen ved hndsopprekning. Ingen
stemte imot.
4. Godkjenning av saksliste
Møteleder opplyser at nye saker krever 2/3 flertall for a tas inn. Ingen nye saker ble foreslatt.
5. Arsberetning
Arsmøtet fikk en kort oppsummering av klubbens aktiviteter ved styreleder Marius. Se
sakspapirene for met utfyllende informasjon.
Viktigste punkter som ikke fremgãr tydelig av sakspapirene:
• Tirsdagsgjengen ble borte ikke funnet noen som kan ta over den rollen
• Styret oppfordrer medlemmene til a ta kontakt om de ønsker a arrangere noe.
Festkomiteen har mange nye medlemmer. Kiubbens medlemmer gjør det bra
Kommentar/Spørsmal fra salen;
• Det nye pameldingssystemet er ikke nevnt EDB-avdelingens arbeid ma med
o Stytet skal ta med dette revidert ârsberetning.
—

Arsmøtet godkjente rsberetningen ved hândsopprekking. Ingen stemte mot.
6.

Regnskap for 5rdar Swing Club for 2019
Arsmøtet fikk en gjennomgang av kiubbens regnskap fra 2019 ved Ignaclo (kasserer). Avvik Ira
budsjett ble gjennonigâtt. Detaijer om de største avvikene er gitt I sakspapirene.
Kommenta rer/spØrsm1 fra sa en;
• Hvor et OLX ført?
Svar fra styret; OCX er tatt over vanlig drift, i.e. ilfl<e satt av midler for dekke planlagt
underskudd. Gâr under Andre workshops.
• 8080: er det fondet?
Svar fra styret: Ja, det er det
• Kommentarfra sosialkomiteen; I r hat de hatt en ramme p DJ, instruktørerog lokaler—
ønsker fortsette med det. Diskusjonen tas under budsjett.
• Hvor mye av bankinnstfuddet (1920) ertilgjengelig? Burde noe settes I fond for unng
tap pga. inflasjon?
Styret svarer; det et egenkapitalen som er tilgjengelig. Det er ikke gjort noen grep
foreløpig lot a sette inn met midler.
• Regnes W] rnedi momskompensasjon? Burde ikke de pengene føres tilbalce til Wi?
Styret svarer; ]a det gjØr det. Klubben dekker bade overskudd og underskudd.
Salen svarer; det krever met av kasserer a fØre slike ting til WJ, og vi Ønsker ikke a legge
met arbeid i det enn det vi trenget.
• Kan styret flytte egenkapital til fondet?
Forrige gang det ble ovetført til fondet, ble det vedtatt ved
• Kommentaret
o Det erjo ikke bra med sa mye overslfudd, vi ma gal underskudd!
o Salen foreslar at klubben kan sette ned prisene pa atrangementene.
Arsmøtet godkjente regnskapet ved ha ndsopprekning. Ingen stemte mot.

7.

Revisjonsberetning 2019
Arsmøtet fikk en gjennomgang av revisjonsberetningen Ira Jon Terje Bjøtnvold.
Komiteen kommenterer at det har vrt en god handover til kasserer 1 2019, og roser innsatsen til
økonomiansvarlig. I 2020 ønsker de at stytet far tli dobbelt godkjenning.
Styret kommenterer at de Ønsker følge opp dette.
Arsmøtet godkjente betetningen ved handsopprekning. lngen stemte mot.

8. Sakertil ârsmøtet
8.1. Innkjøp av Iydutstyr
Fotsiaget ble fremført av Per Christian Nielsen.
Kommentarer/spØrsma I;
•
•

Hva er DI-boks? En boks som koble gitar rett til mikser.
Forslag cm a kjøpe bokser til lagring

•
•
•

SpØrsmifra salen—skal de gamle seiges?
Hva med de vi kjøpte for noen at siden?
o Per Christian: De er mindre effektive enn de vi set pa nâ.
Styret; Htt større lager, men fortsatt lite plass. Derfor interessert i selge utstyr som ikke
er i bruk. Positiv til bedre lagerorganisering. Mindre trygt lagre pa BLS enn pa
CitySto rage.

Arsmøtet godkjente forsiaget ved hândsopprekning. ingen stemte mot.
8.2. Betaling av Diet og instruktØrer p eksterne arrangementer

Forslaget bie fremført av Petter Fornes og Christian Bjørn.
Erfaringen fra DJ-koordinator er at vedtaket fra forrige ârsmøtet fører til at deter vanskelig
hoide oversikt over de ulike typene “oppdrag°. Det er ogsa en oppievelse at instruktpret
og Dis sponser arrangementene ved a jobbe gratis.
Spørsmal/kommenta rer:
• Hva er et eksternt arrangement?
Et eksternt arrangement er et arrangement som f.eks. band arrangerer, type
Birkelunden.
• Vii vi Si nei til noen eksterne arrangementer? Om vi skal
• Hvordan vii utgiftene bil fordelt? Det vii trolig gâ pa
Kiubben stiller ikke noen krav til inngang for instruktører? Dette har tidiigere ikke vrt noe
problem
-

Arsmøtet godkjente forsiaget ved handsopprekning. Det var en stemme imot.
8.3. Forsiag cm vedta revisjonsinstruks for BSC
Forsiaget ble fremført av Jon Terje Bjørnvold.
Kiubben har ilcife noen retningslinjer ettersom vi ikke er med i Nif eller iiknende.
Forslagsstiiler har laget et forsiag til sjekkliste for revisjon, med utgangspunkt i NIF sine
retningsiinjer. Dette skal ikke inn i lovene, men som en instruks.
Arsmøtet godkjente forsiaget ved hândsopprekning. Det var ingen stemmer imot.
8.4. Endringer I Swingfondets vedtekter
Forslaget bie fremført av Marius Gundersen, styreteder I klubben og swingfondet.
Swingfondets vedtekter ligger pa hjemmesidene.
Oppsummering av diskusjon
• Det ble oppdaget en skrivefeil I forsiaget forslagsstiTier retter forsiaget tii at §3
endres til niKonkurransedeltageise i swingdans utenfor Norge”
o Kommentar fra salen; hvorfor ikke “alie kiubbens stiler”
• Diskusjon om hvorvidt begrensingen skai vre internasjonale workshops, eiier ogsä
andre norske workshops for a støtte andre norske Idubber.
• Ønske om i behoide privattimer I forsiaget, som tidiigere var med.
• Det ble ogsa iøftet om vii det hele tatt trenger vi et swingfond. Salen svarte at det
ikke finnes kurstilbud for kiubbens beste dansere, og at det er viktig for utvikling.
—

Det ble levert inn ulike forsiag til endringer for avstemming.

Afternativ 1; behode teksten sam den star.
Alternativ 2; Marius’ forsiag.
Atternativ 1 ble vedtatt ved hndsopprekning. Dette medfører ingen endring tekst.

Avstemning om vi ønsker endring eller ikke. Det stemmes over to alternativer.
Alternativ 1: Beholde paragrafen som den star.
Alternativ 2: Marius’ forsiag
Alternativ 1 ble vedtatt ved hândsopprekning.
Det He stemt over om teksten 153 skal end res etter forsiag fra EmeHe.
Afternativ 1: Beholde paragrafen som den star.
Alternativ 2: Emelies forsiag
Alternativ 2 ble vedtatt ved handsopprekning.
Det ble stemt over og vedtatt følgende presisering;
Støtte dekker kun kostnaden av deltakelse pa arrangementet, app til beløpsgrensen, ved
fremleggelse av kvittering.
Ny tekst §3 lyder;
“Støtte innvilges til;
Kurs utenfor kiubbens egne arrangementer sam utvikler dansere og/elter instruktører
innen kiubbens dansestiler og andre relevante dansestiler.
Konkurransedeltakelse innen kiubbens dansestiler utenom kiubbens egne arrangementer.

-

-

StØtte dekker kun kostnaden av deltakelse p6 arrangementet, app til beløpsgrensen, ved
fremlegge/se ow kvittering.

Alternativ 1; behode teksten scm den star.
Alternativ 2; Marius’ forsiag.
Alternativ 2 He vedtatt ved handsopprekning.
Ny tekst lyder;
Fullmakt til 6 dele Ut mid/er er gitt tilfondets styre av styret I B6rUar Swing Club. Hvis
medlemmer avfondets styre ersøkere am stØtte, fratrer disse ved behandling og I deres sted
inn trer sekretr ag/el/er kasserer I Bärdar Swing Club.
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Alternativ 1; beholde teksten som den star.
Alternativ 2; Marius’ forsiag.
Alternativ 2 ble vedtatt ved hândsopprekning.
Ny tekst lyder;
Medlemmet søker am støtte for utviklingstiltak innevrende kalenderâr ved Thnsending av
søknad til styret og til koordinatorfor dansestilen. Søknad skal inneholde hvem søker er,
hvordan sker bidrar til Bãrdar Swing Club, hvilket arrangement de hat deltatt pa, hvordan
detteutvikler søker og huordan dette er positivtfor Bârdar Swing Club.
Søknadsfrist er 1. oktober.
8,5. Styrets forsiag til budsjett
Arsmøtet vedtok budsjettet uten endringer ved akklamasjon.
9. VaIg
Punktet ble Iagt frem av valgkomiteens leder Dag Are Steen Hoff.
9.1. Valgavstyre
9.1.1.VaIg av nestleder i kiubben for 2 at
Valgkomiteen fremla sin innstilling. Kandidaten presenterte seg selv. Ingen andre
kandidater meldte seg. Valgkomfteens innstilllng ble vedtatt ved akklamasjon.
9.1.2.VaIg av 4 medlemmer UI styret for 1 at og varamedlem UI styret for 1 ar
Valgkomiteen fremla sin innstHling. Valgkomiteen foreslar a videreføre prinsippet med
økonomiassistent. Kandidatene presenterte seg selv. Ingen andre kandidater meldte
seg. Valgkomfteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.
9.1.3.VaIg av revisorer
Valgkomiteen fremla sin innstilling. Ingen andre kandidater meldte seg. Valgkomiteens
innsti(Iing ble vedtatt ved akklamasjon.
9.2. VaIg av valgkomité
Styret fremla sin innstilling. Ingen andre kandidater meldte seg. Styrets innstilling ble vedtatt
ved alcklamasjon.
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