Årsmøte i Ekeberg
Sendeplateklubb
Tid (dato, fra kl til kl):
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Raschs vei 25, 1178 Oslo
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Halvor Kippe
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Halvor Kippe
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deltakere:

Anders Nødland Danielsen
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Halvor Kippe

Tom-Henrik Sandvik
Anders Joakim Arvill Ask
Emma My Maria Wingstedt
Vegar Åge Larsen
Hallvard Fauske Ekdahl
Edwin Ingebrigtsen
Aina Suphellen
Eirik Hjelmtvedt
Kristian Berggren Rønnestad
Sigmund Wergeland
Heine Nygard Riise
Matthias Ferdinand Lammert
Steinar Nagy
Halvor Kippe
Vedlegg til protokollen:
Vedlegg 1: Årsmelding
Vedlegg 2: Revidert regnskap 2014, revisorberetning og budsjett 2015
Vedlegg 3: Organisasjonsplan

Sak

Saker og vedtak

1.

Godkjenning av frammøtte med stemmerett
Alle frammøtte ble godkjent som stemmeberettigede, det vil si
betalende medlemmer.
Det var flere frammøtte enn minimum antall styremedlemmer iht.
klubbloven (seks). Årsmøtet ble derfor erklært vedtaksført.

Ansvarlig

Tidsfrist

Sak

Saker og vedtak

2.

Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden

Ansvarlig

Innkalling, agenda og forretningsorden ble godkjent uten
innsigelser eller endringer.
3.

Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
Halvor Kippe ble valgt til ordstyrer og referent. Hallvard Fauske
Ekdahl og Kristian Berggren Rønnestad sa ja til å skrive under
protokollen.

4.

Behandling av årsmelding
Årsmeldingen (vedlegg 1) ble lagt fram og behandlet av
årsmøtet. Fokuset var på styrets sammensetning og arbeid,
utviklingen i medlemsmassen, den økonomiske situasjonen og de
sportslige resultatene i 2014. Årsmeldingen ble godkjent.

5.

Halvor
Kippe

Behandling av regnskap
Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen presenterte det reviderte
regnskapet for 2014 med noter (vedlegg 2).

Vegar Åge
Larsen

Revisorberetningen (også vedlegg 2) ble framlagt årsmøtet.
Årsmøtet godkjente det reviderte regnskapet og tok
revisorberetningen til etterretning uten innsigelser.
6.

Behandling av innkomne forslag og saker
Det var ingen innkomne forslag eller saker til vedtak.
a)
Ultimategruppa presenterte seg selv. De trener hver
tirsdag fra halv ti i Ekeberghallen. De skal trene utendørs
på Ekebergsletta i sommerhalvåret.

7.

Fastsetting av medlemsavgift
Medlemsansvarlig Anders Nødland Danielsen orienterte om
medlemsavgiftene, inkludert familierabatten. Medlemsavgiftene
ble vedtatt videreført som de har vært siden 2011. Det betyr at
nye medlemmer betaler 100 kroner ved innmelding, og deretter
200 kroner per år. Familierabatten betyr at familier med minst
tre medlemmer kun betaler 100 kroner per år, men også 100
kroner ved innmelding.
Nye medlemmer som betaler etter 1. oktober får gyldig
medlemskap også året etter.

Anders
Nødland
Danielsen
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Ansvarlig

Det var enighet om ikke å øke medlemsavgiften, så lenge
klubben ikke har vesentlige utgifter som fordrer økte inntekter.
8.

Framlegging og godkjenning av budsjett
Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen hadde framlagt budsjettet
Vegar Åge
for 2015 i forkant av årsmøtet (vedlegg 2). Det ble godkjent uten Larsen
innsigelser. Styret orienterte kort om planene for den justerte
reisestipendordningen og planene om klubbtur til Sverige.
Nytt av året er at den høyest ratede spilleren ved nyttår får tilbud
om et elitestipend på inntil ti tusen kroner som skal dekke
utgifter forbundet med deltakelse i de aller største turneringene
internasjonalt, som europamesterskap, verdensmesterskap og
Major-turneringer. Øvrige betingelser er som for det generelle
utenlandsreisestipendet.

9.

Behandling av organisasjonsplan
Organisasjonsstrukturen fram til årsmøtet ble presentert
(vedlegg 3).

10.

Valg
a)

Leder og nestleder

Halvor Kippe ble gjenvalgt som leder og Anders Joakim Arvill
Ask som nestleder ved akklamasjon.
b)

Styremedlemmer og varamedlemmer

Vegar Åge Larsen trakk seg fra styret, men Steinar Nagy, Heine
Nygard Riise og Kristian Berggren Rønnestad stilte seg
tilgjengelige som kandidater til styreverv. Resten av det gamle
styret stilte seg tilgjengelig for videre arbeid.
Det nye styret består da av:
 Halvor Kippe, leder
 Anders Joakim Arvill Ask, nestleder
 Emma My Maria Wingstedt, antidopingansvarlig
 Aina Suphellen
 Tom-Henrik Sandvik
 Kristian Berggren Rønnestad, medlemsansvarlig

Tidsfrist
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Årsmelding for Ekeberg Sendeplateklubb 2014
Framlagt for og behandlet av årsmøtet 11. mars 2015
Styrets sammensetning og arbeid
Styret har bestått av følgende personer:










Halvor Kippe, leder
Anders Joakim Arvill Ask, nestleder
Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig
Anders Nødland Danielsen, informasjons- og medlemsansvarlig
Emma My Maria Wingstedt, antidopingansvarlig
Aina Suphellen
Tom-Henrik Sandvik
Hallvard Ekdahl (vara)
Edwin Ingebrigtsen (vara)

Styret har hatt fire styremøter i perioden, 27. mai 2014, 1. september 2014,
26. november 2014 og 4. mars 2015. En stor del av styrets diskusjoner og
beslutninger har foregått per epost og telefon mellom styremøtene. Styret opplever
fortsatt et høyt antall henvendelser utenfra fra hva gjelder ønske om instruksjon,
spørsmål om sportslig tilbud osv., som styret i all hovedsak har besvart i løpet av kort
tid. En vesentlig del av styrets arbeid har dreid seg om å videreføre eksisterende,
vellykkede sportslige og økonomiske ordninger innad i klubben, samt samarbeid med
Stovner Frisbeeklubb og Muselunden Frisbeeklubb om å planlegge Oslo Open 2015.
Klubbens økonomiske handlingsrom er stadig betydelig, som følge av fortsatt tilgang
til støtteordninger gjort mulig gjennom registrering av klubben i
Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret, samt veldokumentert økonomisk
drift overfor Kretsen. Klubben bruker mer penger tilbake på sine medlemmer enn
noen gang før.

Utvikling av medlemsmassen
Ekeberg Sendeplateklubb registrerte for tredje gang på rad over hundre medlemmer
ved Idrettsregistreringen, med en økning fra 123 i 2013 til 134 i 2014. Hele 90 av de
134 betalte medlemsavgiften i 2014. Vi registrerer medlemmer som har betalt minst
ett av de to foregående kalenderårene. Det har altså vært en viss økning i
medlemsmassen. Klubben er trolig den største i Disksport Norge. Stolpediagrammet
i slutten av dette avsnittet viser utviklingen av medlemsmassen siden 2010.
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Oppfølgingen av nye og tidligere innmeldte medlemmer har blitt gjennomført på en
systematisk måte også i 2014, noe som er vesentlig for å motivere medlemmene til å
videreføre sitt medlemskap. Klubben rekrutterer imidlertid fortsatt svært lite blant
jenter/damer og blant spillere under 20 år, noe styret mener det bør gjøres noe med.

Økonomi
Klubben har igjen hatt størsteparten av sine inntekter fra offentlige tilskudd, herunder
først og fremst fra Grasrotandelen, dernest fra medlemsavgifter. Utgiftene er få, siden
klubben normalt ikke har utgifter til leie av anlegg eller opprustning av noen bane.
Styret mottar ingen ytelser utover eventuell refusjon av direkte utlegg knyttet til
representasjon og styremøter. Klubbøkonomien er ytterligere styrket som følge av en
vedvarende høy, betalende medlemsmasse og tilgang til offentlige støtteordninger.
Dette er en utvikling som ventes å fortsette, hvilket gir klubben større økonomisk
spillerom. Revidert regnskap for 2014 og foreslått budsjett for 2015 framlegges som
egne saker for Årsmøtet. Ekstrabudsjettær støtte på kroner åtte tusen til leie av
Ekeberghallen for innendørstreninger til vår nye ultimategruppe var den største
uforutsette utgiften. Spørsmålet om økonomiske rammer for og styring av
ultimategruppa bør vurderes av Årsmøtet og reflekteres i det budsjettet som vedtas.

Sportslige aktiviteter og høydepunkter
Sesongen 2014 har vært en historisk god sesong for Ekeberg Sendeplateklubb.
Onsdagsgolfen har videreført den høye deltakelsen, omtrent på samme nivå som
foregående sesonger. Onsdagsgolfen er klubbens primære arena for å rekruttere nye
medlemmer, og det er der styret og andre av klubbens bidragsytere legger ned den
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viktigste innsatsen for klubben. Også i 2014 gjennomførte vi PDGA-sanksjonering av
hver første Onsdagsgolf i måneden gjennom sesongen.
I Norgescupen hadde Ekeberg Sendeplateklubb kun ti deltakere denne sesongen. Det
er noe lavere enn tidligere sesonger, men fortsatt er vi blant de best representerte
klubbene. Anders Nødland Danielsen ble igjen klubbens beste i openklassen med en
femteplass sammenlagt. Vegar Åge Larsen ble vår nest beste i samme klasse med en
niendeplass. Begge hadde deltakelse i kun tre av fem turneringer. Aina Suphellen ble
nummer ti i dameklassen sammenlagt etter fjerdeplass både i Arendal Open og
Trondheim Open. Arne Furre ble nummer sju i masterklassen etter tredjeplass i
Arendal Open, femteplass i Kristiansund Open og fjerdeplass i Bodø Open. Resten av
våre norgescupdeltakere deltok i openklassen.
De to største sportslige prestasjonene i 2014 var utvilsomt Anders Nødland
Danielsens knusende seier i Trondheim Open (med ti kasts margin) og påfølgende
seier i NM. Han var per utgangen av 2014 den høyest ratede norske spilleren i
PDGA-systemet med 999 i rating. Klubben hadde hele åtte spillere med over 900 i
rating ved utgangen av året. Vegar Åge Larsen fikk dessuten sitt definitive
gjennombrudd i toppen da han kjempet i omspill om seieren i Arendal Open mot
tidligere europamester og mange ganger norgesmester Espen Møkkelgjerd. Vegar ble
til slutt nummer to, men viste at også han kan kjempe helt i toppen på høyeste
nasjonale nivå. De to spillerne ble også norgesmestre i pargolf.
Tom-Henrik Sandvik ble klubbmester etter omspill mot Anders Nødland Danielsen,
som ble nummer to. Sveinar Stormark og Halvor Kippe delte tredjeplassen. Det var
21 deltakere, hvorav ingen damespillere eller juniorer.
I august dro klubben igjen på klubbtur til Mösseberg i Falköping. Der var det
sportslig program med instruksjon og turneringsspill, og ikke minst sosialt samvær.
Styret ga også i år økonomisk støtte til deltakelse i turneringer utenlands og utenbys
NC. Dette foreslås videreført i 2015. Det er spesielt viktig at flere av våre mange
aktive under Onsdagsgolfen tar steget til NC og NM.
Flere i klubben har i 2014 stilt opp med instruksjon for både skoleelever og andre.

Ultimate
Høsten 2014 ble det for første gang opprettet en ultimategruppe i Ekeberg
Sendeplateklubb. Den består i utgangspunktet av spillere som ikke lenger kunne ha
tilknytning til studentidretten ved Universitetet i Oslo (OSI), men håpet er at flere av
klubbens mange frisbeegolfutøvere vil prøve seg også på ultimate. Gruppa
representeres av Matthias Lammert og Heine Nygard Riise. Hensikten er å la gruppa
ha en viss økonomisk og sportslig selvstyring, ikke minst fordi det inntil videre er
vesentlige kostnader forbundet med dekke av halleie til innendørstreninger og
turneringsavgifter. Det vil koste det samme for ultimatespillere som for alle andre å
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være medlem av klubben, men de vil i tillegg måtte betale en viss treningsavgift.
Styret går inn for at klubbkassa kan dekke en god porsjon av halleien hver sesong,
men resten må dekkes av spillerne. Allerede i sesongen 2014/2015 har vår nye
ultimategruppe representert Ekeberg Sendeplateklubb i Ultimateserien. Det er det
avtroppende styrets ønske at ultimategruppa stiller med minst én kandidat til
styreverv, så gruppas interesser best ivaretas.
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EKEBERG SENDEPLATEKLUBB
ÅRSREGNSKAPET
2014

Innhold:
Årsmelding
Resultatregnskap
Balanse
Noter til årsregnskapet
Revisorberetning
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Resultatregnskap

2013

Budsjett 2014

2014

Budsjett 2015

Driftsinntekter
Salg materiell avgiftsfritt
Offentlige tilskudd
Tilskudd fra Disksport Norge
Kursinntekter
Medlemskontingent
Turneringer
Diverse
Sum Driftsintekter

10 160
33 718
1 000
12 368
12 025
923
70 194

3 000
40 000
12 000
55 000

57 629
4 000
11 545
260
73 435

60 000
4 000
12 000
76 000

10 554
6 000
20 486
750
5 905
650
4 500

5 000
5 000
20 000
6 000
1 000
14 000

7 500
7 500
5 534
14 680
7 000
12 098
635
2 500

13 550
62 395

3 000
500
54 500

2 235
9 715
69 397

4 000
25 000
6 000
500
12 000
1 000
6 000
10 000
5 000
3 000
2 000
74 500

Driftsresultat

7 799

500

4 038

1 500

Renteintekter
Gebyr Bank
Årsresultat

23
-583
7 239

50
-700
-150

37
-566
3 509

50
-700
850

Driftskostnader
Innkjøp av varer
Medlemsdisker
Turneringer
Klubbtur
Personalkostnader
Kontorrekvisita
Møter, kurs
Medlemskontingenter
Breddestipend
Elitestipend
Tilskudd ultimategruppe
Forsikringer
Diverse
Sum Driftskostnader
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Balanserapport
KontoNavn

2013

Budsjett 2014

2014

Budsjett 2015

Eiendeler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

21 121
21 121

20 971
20 971

24 630
24 630

25 480
25 480

21 121

20 971

24 630

25 480

13 882
7 239
21 121

21 121
-150
20 971

21 121
3 509
24 630

24 630
850
25 480

0
0

0
0

0
0

0
0

21 121

20 971

24 630

25 480

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
EKEBERG SENDEPLATEKLUBB

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
1-1 Inntektsføring
Inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
1-2 Omregning av utenlandsk valuta
Eventuelle finansielle poster i utenlandsk valuta blir omregnet til valutaens kurs ved regnskapsårets slutt. Det nevnes dog
at denne eventualiteten ikke har forekommet og ikke ventes å forekomme.
1-3 Endringer i regnskapsprinsipper
Det har ikke vært gjort endringer i bruken av regnskapsprinsipper.
Note 2 Sammenligningstall
Sammenlikningstall er ikke omarbeidet, og kan dermed finnes igjen i regnskap for 2013.

Note 3 Korrigeringer og omklassifisering
Det er ikke gjort korrigeringer eller omklassifiseringer av tidligere års regnskap.

Note 4 Lønnsforhold ledende ansatte
Klubben har ingen ansatte og utbetaler ingen ytelser til styret.
Note 5 Medlemmer
Ved utgangen av 2014 har klubben 134 medlemmer, av disse var 90 betalende medlemmer i 2014.
Note 6 Spesifikasjon av inntekter
Offentlige tilskudd er eneste post som spesifiseres , da dette er den eneste betydelige posten med flere kilder.
Kilde
Oslo Idrettskrets
Norsk Tipping
Lokale aktivitetsmidler
Sum

Kommentar
Hodestøtte
Grasrotandel

Beløp
10 500
41 481
5 648
57 629
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Organisasjonsplan for Ekeberg Sendeplateklubb i
styreperioden 2014 – 2015
Valgt styre:










Halvor Kippe, leder
Anders Joakim Arvill Ask, nestleder
Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig
Anders Nødland Danielsen, informasjons- og medlemsansvarlig
Aina Suphellen
Emma My Maria Wingstedt
Tom-Henrik Sandvik
Hallvard Ekdahl (vara)
Edwin Ingebrigtsen (vara)

Revisorer



Anders Røneid Fehn
Ole Kristian Bergheim

Valgkomité:



Ole Kristian Bergheim (leder)
Anders Røneid Fehn (medlem)

