
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Årsmøte i Ekeberg 
Sendeplateklubb 

Tid (dato, fra kl til kl): 13. mars 2013,  
19.00 – 21.45 

Sted: Hos Anders Ask,  
Kastellbakken 1A, Oslo 

Innkalt av: Halvor Kippe 
Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe 
Stemme-
berettigede 
deltakere: 

Styret: 
Anders Nødland Danielsen 
Birgitte Nødland Danielsen 
Tom-Henrik Sandvik 
Anders Joakim Arvill Ask 
Emma My Maria Wingstedt 
Vegar Åge Larsen 
Halvor Kippe 

 
Utenfor styret: 
Hallvard Ekdahl 
Gjermund Hurvenes 
Lars Ørjan Tvete 
 

Ikke til stede fra styret: 
Thor Hallgeir Johansen 
 

Vedlegg til protokollen: 
Vedlegg 1: Årsmelding 
Vedlegg 2: Revidert regnskap 2012, revisorberetning og budsjett 2013 
Vedlegg 3: Ny lovnorm 
Vedlegg 4: Organisasjonsplan for 2012 

 
 

 



 
 

 
 
 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig  Tidsfrist 

    1.  Godkjenning av frammøtte 
Alle frammøtte ble godkjent som stemmeberettigede, det vil si at 
de er betalende medlemmer. 
Antallet frammøtte var flere enn minimum antall styremedlemmer 
iht. lovnormen.  Årsmøtet ble derfor erklært vedtaksført. 
 

  

2.  Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden 
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.  Gjermund 
Hurvenes og Lars Ørjan Tvete 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 forbedrede økonomiske 
situasjonen og de gode sportslige resultatene i 2012.  
Årsmeldingen ble godkjent. 
 

 
Halvor 
Kippe 
 

 
 

5.  Framlegging og godkjenning av regnskap 
Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen presenterte det reviderte 
regnskapet for 2012 med noter (vedlegg 2).   
Revisorberetningen (også vedlegg 2) ble framlagt årsmøtet.  
Årsmøtet godkjente det reviderte regnskapet og tok 
revisorberetningen til etterretning uten innsigelser. 
 

 
Vegar Åge 
Larsen 
 

 
 
 

6.  Vedtak av ny lovnorm 
Ny lovnorm tilpasset klubben (vedlegg 3) var sirkulert til 
medlemmene på forhånd.  Denne ble vedtatt uten innsigelser.  
Merk at den pålegger årsmøtet å velge minimum tre 
styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder, samt minimum ett 
varamedlem. 
 
 

  



 
 

 
 
 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig  Tidsfrist 

7.  Behandling av innkomne forslag og saker 
Vegar Åge Larsen foreslo å gå til anskaffelse av 
høyhastighetsvideokamera til bruk til teknikktrening.  Det er en 
kostnad av størrelsesorden 5000,-.  Årsmøtet godtok at styret kan 
foreta en slik anskaffelse. 
 

 
 

 
 
 

8.  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 per år.  Andre medlemmer 
betaler 200 kroner per år.  Familierabatten gjør at nye 
medlemmer betaler 75 kroner i innmeldingsavgift dersom minst 
tre i husstanden melder seg inn.  Andre medlemmer betaler 100 
kroner per år dersom det er minst tre betalende medlemmer i 
husstanden.  Nye medlemmer som betaler etter 1. oktober får 
gyldig medlemskap også året etter. 
 
Det var enighet om ikke å øke medlemsavgiften så lenge klubben 
ikke har vesentlige utgifter som fordrer økte inntekter. 
 

 
Anders 
Nødland 
Danielsen 
 

 

9.  Framlegging og godkjenning av budsjett 
Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen hadde framlagt budsjettet 
for 2013 i forkant av årsmøtet (vedlegg 2).  Det ble godkjent uten 
innsigelser.  Styret orienterte kort om planene for 
reisestipendordningen og planene om klubbtur til Sverige. 
 

 
Vegar Åge 
Larsen  

 
 

10. Vedtak av organisasjonsstruktur 
Organisasjonsstrukturen fram til årsmøtet ble presentert 
(vedlegg 4). 
Det var enighet om å redusere antall ordinære styremedlemmer 
til sju og inkludere ett aktivt varamedlem. 
Ordningen med sportslig utvalg videreføres med ønske om et noe 
høyere aktivitetsnivå.  Det er avgjørende for styret å ha en gruppe 
med ressurspersoner å spille på for hjelp til avvikling av 
sportslige arrangementer og instruksjon. 

 

  

11. Valg 
11.1 Leder og nestleder 
Halvor Kippe ble gjenvalgt som leder og Anders Joakim Arvill 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig  Tidsfrist 
Ask som nestleder ved akklamasjon. 
11.2 Styremedlemmer og varamedlemmer 
Samtlige styremedlemmer stilte seg tilgjengelige for gjenvalg 
(Thor Hallgeir Johansen in absentia).  Samtlige ble gjenvalgt 
uten motkandidater, men Thor Hallgeir Johansen ble gjort til 
varamedlem.  Hallvard Ekdahl meldte seg som kandidat som 
varamedlem.  Han ble valgt ved akklamasjon. 
Det nye styret består da av: 

• Halvor Kippe, leder 

• Anders Joakim Arvill Ask, nestleder 

• Emma My Maria Wingstedt 

• Birgitte Nødland Danielsen 

• Tom-Henrik Sandvik 

• Anders Nødland Danielsen, informasjons- og 
medlemsansvarlig 

• Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig 

• Thor Hallgeir Johansen, varamedlem 

• Hallvard Ekdahl, varamedlem 
11.3 To revisorer 
Anders Røneid Fehn og Ole Kristian Bergheim ble gjenvalgt som 
revisorer. 
11.4 Representanter til ting og organisasjoner 
Hele styret ble valgt til faste representanter i ting og 
organisasjoner.  Det er i første rekke snakk om å representere 
klubben under årsmøtene til Disksport Norge (DSN) og Norges 
Amerikanske Idretters Forbund (NAIF).  Klubben vil kunne stille 
med hele fem stemmeberettigede under DSNs årsmøte, dersom 
vi har minst to kvinnelige delegater. 
11.5 Valgkomité med leder, to medlemmer og én vara 
Det var ingen frivillige kandidater til valgkomiteen, men 
årsmøtet ga styret mandat til å forsøke å opprette en valgkomité i 
noe tid før neste årsmøte. 
 

12. Eventuelt 
Det kom ikke opp noen saker under eventuelt. 

  
 






