
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Årsmøte i Ekeberg 
Sendeplateklubb 

Tid (dato, fra kl til kl): 26. mars 2014,  

18.00 – 21.00 

Sted: Rognebærlia barnehage,  

Rognebærlia 1, 1412 Sofiemyr 

Innkalt av: Halvor Kippe 

Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe 

Stemme-
berettigede 
deltakere: 

Anders Nødland Danielsen 

Tom-Henrik Sandvik 

Anders Joakim Arvill Ask 

Emma My Maria Wingstedt 

Vegar Åge Larsen 

Hallvard Ekdahl 

Ole Kristian Bergheim 

Anders Røneid Fehn 

Edwin Ingebrigtsen 

Halvor Kippe 

Vedlegg til protokollen: 

Vedlegg 1: Årsmelding 

Vedlegg 2: Revidert regnskap 2013, revisorberetning og budsjett 2014 

Vedlegg 3: Organisasjonsplan 
 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig Tidsfrist 

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. 

 

  

2.  Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden 

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

 

  



 
 

 
 
 

 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig  Tidsfrist 

3.  Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen 

Halvor Kippe ble valgt til ordstyrer og referent.  Anders Joakim 
Arvill Ask og Emma My Maria Wingstedt 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 2013.  Årsmeldingen ble godkjent. 

 

 

Halvor 
Kippe 

 

 

 

5.  Behandling av regnskap 

Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen presenterte det reviderte 
regnskapet for 2013 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.  Behandling av innkomne forslag og saker 

Det var ingen innkomne forslag eller saker til vedtak. 
 

  

 

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 per år.  Andre medlemmer 
betaler 200 kroner per år.  Familierabatten har gjort at nye 
medlemmer har betalt 75 kroner i innmeldingsavgift dersom 
minst tre i husstanden melder seg inn.  Andre medlemmer har 
betalt 100 kroner per år dersom det er minst tre betalende 
medlemmer i husstanden.  Det ble vedtatt av familierabatten 
betyr 100 kroner per medlem selv for medlemmer som melder 
seg inn i klubben.  Det gis altså ikke noen ytterligere rabatt for 
nye medlemmer. 
 
Nye medlemmer som betaler etter 1. oktober får gyldig 
medlemskap også året etter. 
 
Det var enighet om ikke å øke medlemsavgiften, siden lenge 
klubben ikke har vesentlige utgifter som fordrer økte inntekter. 
 

 
Anders 
Nødland 
Danielsen 
 

 



 
 

 
 
 

 

Sak Saker og vedtak Ansvarlig Tidsfrist 

8.  Framlegging og godkjenning av budsjett 

Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen hadde framlagt budsjettet 
for 2014 i forkant av årsmøtet (vedlegg 2).  Det ble godkjent uten 
innsigelser.  Styret orienterte kort om planene for 
reisestipendordningen og planene om klubbtur til Sverige.  Det 
ble vedtatt at støtten til utenlandsturneringer vil beløpe seg på 
tusen kroner per spiller uavhengig av hvor mange spillere fra 
klubben som spiller den samme turneringen.  Videre ble det 
vedtatt at dersom det er spesielle forhold som tilsier det, for 
eksempel behov for verge (for eksempel følge av foresatte for 
mindreårige spillere), så kan man søke på spesielt grunnlag til 
styret om å få mer i støtte enn 500 til innenlandsturneringer og 
1000 til utenlandsturneringer. 

 

 

Vegar Åge 
Larsen  

 

 

9.  Behandling av organisasjonsplan 

Organisasjonsstrukturen fram til årsmøtet ble presentert 
(vedlegg 3). 

Sportslig utvalg har ikke vært aktivt i styreperioden.  Det er 
fortsatt ønskelig med en ressursgruppe som styret kan støtte seg 
på i arrangementer og andre sportslige sammenhenger. 

 

  

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 

Birgitte Nødland Danielsen trakk seg fra styret, men Aina 
Suphellen stilte seg tilgjengelig som kandidat til styreverv.  
Resten av det gamle styret stilte seg tilgjengelig for videre 
arbeid.  I tillegg stilte Edwin Ingebrigtsen seg tilgjengelig for 
styreverv.  Alle disse ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Det nye styret består da av: 

 Halvor Kippe, leder 

 Anders Joakim Arvill Ask, nestleder 

 Emma My Maria Wingstedt 

 Aina Suphellen 

 Tom-Henrik Sandvik 

 Anders Nødland Danielsen, informasjons- og 

 

 

 

 





 
 

Årsmelding for Ekeberg Sendeplateklubb 2013 

Framlagt for og behandlet av årsmøtet 26. mars 2014 
 

Styrets sammensetning og arbeid 
Styret har bestått av følgende personer:1 
 

 Halvor Kippe, leder 

 Anders Joakim Arvill Ask, nestleder 

 Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig 

 Anders Nødland Danielsen, informasjons- og medlemsansvarlig 

 Birgitte Nødland Danielsen 

 Emma My Maria Wingstedt 

 Tom-Henrik Sandvik 

 Hallvard Ekdahl (vara) 

 

Styret har hatt tre styremøter i perioden, 10. april 2013, 30. oktober 2013 og 12. mars 
2014.  Mesteparten av styrets utlegninger og beslutninger har underveis foregått per 
epost og telefon.  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 om å arrangere 
Stovnerputten 2013. 
  
Klubbens økonomiske handlingsrom har økt ytterligere 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 har få utgifter og gode inntekter. 

Utvikling av medlemsmassen 
Ekeberg Sendeplateklubb registrerte for andre gang på rad over hundre medlemmer 
(123) ved Idrettsregistreringen for året 2013, en økning fra 105 året før.  Hele 97 av 
de 123 betalte medlemsavgiften i 2013 (vi registrerer medlemmer som har betalt 
minst ett av de to foregående kalenderårene).  Det har altså vært en viss økning i 
medlemsmassen.  Etter hva styret er kjent med, er klubben nå den største under 
Disksport Norge. 

                                                 
1 Thor Hallgeir Johansen ble ved forrige årsmøte gjenvalgt in absentia, men trakk seg fra styret kort tid 
etter. 
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Oppfølgingen av nye og tidligere innmeldte medlemmer har blitt gjennomført på en 
systematisk måte også i 2013, noe som er vesentlig for å motivere medlemmene til å 
videreføre sitt medlemskap.  Ordningen med medlemsdisker har blitt videreført for 
klubbens egen regning med bruk av disker med klubbens logo, da krav om store 
volum ikke lenger gjør det mulig å få refundert midler fra særforbundet.  Styret 
vurderer allikevel at den positive virkningen overfor nye medlemmer (som får en disk 
igjen for innmeldingsavgiften) er verdt en viss subsidiering, som klubben gjerne får 
igjen i form av framtidige medlemsavgifter. 
 
Klubben rekrutterer fortsatt svært lite blant jenter/damer og blant spillere under 20 år, 
noe styret mener bør søkes å gjøres noe med. 

Økonomi 
Klubben har igjen hatt størsteparten av sine inntekter fra offentlige tilskudd (først og 
fremst fra Grasrotandelen), dernest fra medlemsavgifter.  Utgiftene er få, siden 
klubben 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 2013 og foreslått budsjett for 2014 framlegges som 
egne saker for Årsmøtet. 

Sportslige aktiviteter og høydepunkter 
Sesongen 2013 har vært en svært god sesong for Ekeberg Sendeplateklubb.  
Onsdagsgolfen har videreført den høye deltakelsen med 146 ulike registrerte 
deltakere, noe lavere enn i 2012.  Onsdagsgolfen er klubbens primære arena for å 
rekruttere nye medlemmer, og det er der styret og andre av klubbens bidragsytere 
legger ned den viktigste praktiske innsatsen for klubben. 
 
I Norgescupen var Ekeberg Sendeplateklubb fortsatt en av de mest markante klubbene 
i Norge i 2013 med hele 21 deltakere.  Anders Nødland Danielsen ble igjen klubbens 
beste i open-klassen med en sjetteplass sammenlagt.  Han kunne feire sin første 
norgescupseier under Stovnerputten.  Aina Suphellen debuterte i Norgescupen og NM 
med en imponerende åttendeplass i NM og en vel så imponerende tredjeplass i Skien 
Open like etterpå.  I viderekommen herrer ble Anders Røneid Fehn vår beste på 
tredjeplass sammenlagt, inkludert seier i sin klasse under Stovnerputten.  Mads Oliver 
Væråmoen Berg debuterte i Norgescupen med en delt tredjeplass sammenlagt.  I 
masterklassen ble Thomas Donsig igjen vår beste med en åttendeplass sammenlagt. 
 
 
Sesongens klubbmestere ble Simen Ringen (junior) og Thor Hallgeir Johansen.   
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Det er gledelig at klubben i 2013 gjennomførte sin første juniorsamling for seks 
guttespillere i alderen ti til femten år.  De fikk instruksjon og gode tips fra 
klubbprofilene Thor Hallgeir Johansen og Anders Nødland Danielsen. 
 
Klubben var også støttende til turneringskonseptet til Thomas Donsig, 2DC, som 
igjen ble gjennomført med suksess og popularitet. 
 
Styret ga økonomisk støtte til tre spillere til turneringer utenlands og tre spillere til sin 
første NC eller NM.  Det foreslås å videreføre og bygge noe ut omfanget av disse 
reisestipendordningene i budsjettet for 2014, siden det er viktig for klubben at flest 
mulig ferske spillere tar steget til nasjonalt nivå, og at etablerte spillere får anledning 
til å spille turneringer utenlands. 
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Organisasjonsplan for Ekeberg Sendeplateklubb i 

styreperioden 2013 – 2014 

 

Valgt styre: 

 Halvor Kippe, leder 

 Anders Joakim Arvill Ask, nestleder 

 Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig 

 Anders Nødland Danielsen, informasjons- og medlemsansvarlig 

 Birgitte Nødland Danielsen 

 Emma My Maria Wingstedt 

 Tom-Henrik Sandvik 

 Hallvard Ekdahl (vara) 

 Thor Johansen (fratrådt kort tid etter årsmøtet i 2013) 

 
Revisorer 

 Anders Røneid Fehn 

 Ole Kristian Bergheim 

 

Valgkomité: 

 Thor Hallgeir Johansen, leder (oppnevnt i etterkant av årsmøtet) 

VEDLEGG 3




