I BARDAR SWING

REFERAT ARSMQTE

23fa02.2021

CLUB,
Sted: Virtuelt
Tid: kl 18:00

Saksliste
1.

Konstituering
1.1.

av sirsmltet

Valgavmltelederfor5rs%tet
Styret foreslAr

1.2.

Esther Myreb@e som mgiteleder.

Valg av referent
Styret

1.3.

foresl5r

2.

Styret

3.

til

som referent.

Forslaget

underskrive

protokollen

cl

Og Emelie Akesson

Forslaget

meldte

ble enstemmig

ble enstemmig

vedtatt.

Seg SOm representanter

for A skrive under

tre stemmeberettigepersoner

maksimalt

36 stemmeberettigede

Godkjenningavinnkalling

Godkjenning

mltet.

pA

vedtatt.

ber alle som er mer enn 6n person til stede om ;a skrive inn navnene

registreres

Sakslisten

vedtatt.

av de stemmeberettigede

Ingen kommentarer

4.

Mekki

Valg av to representanter

Godkjenning

ble enstemmig

for 5rsm(atet
Miriam

Jens Barra Wislaff
protokollen.

Forslaget

i tillegg

personer

til de som er logget

som deltok

i chatten.

inn. Totalt

Det

var det

pA maltet.

'
fra salen. Sakslisten

anSeS dermed

som godkjent.

av saksliste
som ble sendt ut, hadde feil i innholdsfortegnelsen.

Det kom ingen protester

p5 sakslisten

Dette

fra salen, og sakslisten

ble rettet

opp av styret fg)r

anses dermed

som godkjent-

s. Arsberetning
Styreleder

Marius

2020 var veldig
har gjort
Winter

Gundersen

annerledes

en god jobb.

pa grunn

Jump, Junijazz-komiteene,

Regnskap

for BArdar

Klubbens

kasserer

av instruktlrkoordinatorene

og Tanya- workshop

som

ting, herunder

og bli-kjent-fest.

fra salen.

Cuervo presenterte

*

Klubben

gikk mer i overskudd

Klubben

hariIgipet

De stairste

Styret skryter

Swing Club for 2020

Ignacio

awikene

i sakspapirene.

fra styret.

ogs5 de som har stAtt p,i og f5tt arrangert

Sondre

*
*

Arsberetningen

av korona.

Styret ber@mmer

Det kom ingen kommentarer

6.

presenterte

regnskapet

enn planlagt,

av de siste Arene bygget
mellom

regnskap

for 2020.

som fllge

av korona.

opp en solid egenkapital.

og budsjett

ble presentert;

disse er ogsj

beskrevet

*

Arsmgitet

i2020

ble ikke gjort

bestemte

i2020,

at det skulle overfgires

men styret

40 000 kr tit Swingfondet

har satt opp at dette

overfgires

o

Spglrsmeil fra salen: InngAr de 40 000 kr i overskuddet

o

Styret svarer:

At pengene

ikke ble overfg)rt,

endrer

i2020.

Det

i2021.
fra 2020?

Apningsbalansen

for 2021,

men ikke Arsresultatet.

Det kom ingen innvendinger

7.

Revisjonsberetning

fra salen, og regnskapet

som godkjent.

2019

Leder far reViSOrene, Jan BjG)rnVOld preSenterte

Det kom ingen innvendinger

8.

anses derfor

kart revisjonsberetningen.

fra salen, og revisjonsberetningen

anses derfor

som godkjent.

Saker til eirsmltet
8.1.

Stltte

til OBW instrukt@rer

Styrets

forslag

par. Vanligvis

Forslaget

8.2.

Donere

er 5 tilby de tre instrukterparene
gar OBW i null uten stBtte,

ble enstemmig

penger

Forslaget

fra styret.

Forslag 2 om stltte

Styret

foresl5r

presiseres

8.3.

8.4.

Styrets

pA OBW med 6000 kr per

en sak for 5rsmgltet.

orzanisasjon
Forslag 1 om stgitte tit FMF ble presentert

til lokale jazzmusikere

ble presentert

:i snakke med sosialdanskomiteen

forslag 1 og forslag

av Guro Nilsen.

av Brage Eikanger.

ang5ende

at det er snakk dm ?i hyre inn musikere,

Begge styrets

blir dette

vedtatt.

til en veldedig

kommer

som skulle vare

og derfor

valg av musikere

?i stltte.

Det

ikke ?i ststte.

2 ble vedtatt.

forsla@ til budsjett

Styrets

forslag

tit budsjett

ble lagt frem av Marius

Styrets

forslag

ble vedtatt

som det er beskrevet

vedtatt

i sak 8.6.

Form51et

Gundersen.
i sakspapirene,

med endringene

som er

til swinp,fondet

Fgllgende forslag

ble vedtatt:

En komit6 skal presentere et forslag for et ekstraordinart 6rsmBte om et forslag for
swingfondet. Forsfaget mfi sendes ut /)(5hgzringmed en frist minst en mfined fnrmetet. Alle
klubbens medlemmer
kan stH1e til komiteen ved fi sende en epost tilstyretiklubben
innen en
maned etter ordinaert 6rsm@te 2021. Styret nedsetter komiteen.
8.5.

Endrin@ i vedtekter
Forslaget

8.6.

Stgitte

av Dagrun

Lia. Forslaget

ble vedtatt

av flertallet

av Arsmstet.

til Juniiazz sine instru)ct@rer

Det kom forslag
Fonte,

for valg av revisor

ble presentert

fra salen om A opprette

instruktlrene

til Junijazz

en sak om ?agi stBtte

pA 3 750 kr per person.

til Andrew

Hsi og Claudia

Arsmgitet

9.

vedtok

A ta med

saken

forslag

ble lagt frem

pa sakslisten.

Saken

ble vedtatt

ved avstemming.

Valg
Valgkomiteens

av valgkomiteens

leder,

Dag Are Steenhoff.

9.1.

9.l.l.Val@

av

lederi klubben for 2 Ar

Ved utsendelse
valg.

Marius

av sakspapirene
Gundersen

sto det ved en feil at det var nestleder

ble valgt

ved avstemming.

9.1.2. ValH av 4 medlemmer tit styret for I ;ar
Valgkomiteens
forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
9.1.3.

Valg av varamedlem
Valgkomiteens

9.2.

til styret

forslag

for 1 Ar

ble vedtatt

ved akklamasjon.

Valg av revisorer
Valgkomiteens

forslag

ble vedtatt

ved akklamasjon.

g.:i. Val@ av val4komite
Styrets

forslag

ble vedtatt

ved akklamasjon.

Signaturer:

Sted/dato:
Signatur:

Sted/dato:
Signatur:

pSjO

,
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og ikke leder
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