Årsmøte i Ekeberg
Sendeplateklubb
Tid (dato, fra kl til kl):

3. april 2012,

Sted:

18.00 – 19.00
Innkalt av:

Egon Nordstrand,
Ekebergveien 228 B, Oslo

Halvor Kippe

Ordstyrer:

Halvor Kippe

Stemmeberettigede
deltakere:

Styret:

Referent:

Halvor Kippe

Anders Nødland Danielsen
Birgitte Nødland Danielsen
Tom-Henrik Sandvik
Anders Joakim Arvill Ask
Thor Hallgeir Johansen
Emma My Maria Wingstedt
Halvor Kippe
Utenfor styret:
Anders Røneid Fehn
Kristian Gryt
Johnny Kristoffer Selim
Ikke til stede fra styret:
Vegar Åge Larsen

Sak

Saker og vedtak

1.

Godkjenning av frammøtte
Alle frammøtte ble godkjent som stemmeberettigede, det vil si at
de er betalende medlemmer.

2.

Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden
Innkalling, agenda (vedlegg 1) 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. Emma My Maria

Ansvarlig
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Ansvarlig

Wingstedt og Johnny Kristoffer Selim ble valgt til å underskrive
protokollen.
4.

Behandling av årsmelding
Årsmeldingen (vedlegg 2) ble lagt fram og behandlet av
årsmøtet. Fokuset var på styrets arbeid, veksten i
medlemsmassen, innstramming av den økonomiske
dokumentasjonen og de gode sportslige resultatene i 2011.

5.

Halvor
Kippe

Framlegging og godkjenning av regnskap
Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen var fraværende, men hadde
sendt ut det endelige regnskapet for 2011 på forhånd. Omfanget
av og formen til regnskapet representerer et betydelig steg
framover i kontrast til tidligere praksis. Regnskapet (vedlegg 3)
ble godkjent av årsmøtet. Revisorberetningen ble framlagt
årsmøtet (vedlegg 4).

Vegar Åge
Larsen
Anders R
Fehn

6.

Behandling av innkomne forslag og saker
Det var ingen innkomne forslag eller saker, men styret orienterte
om sin prosjektsøknad til Disksport Norge om å tilby instruksjon,
et klassesett med discer og en ching-kurv til de lokale
ungdomsskolene, som en viktig del av klubbens juniorsatsning.
Juniorkontakt Kristian Gryt koordinerer dette prosjektet på vegne
av klubben.

7.

Fastsetting av medlemsavgift
Anders
Medlemsansvarlig Anders Nødland Danielsen orienterte om
medlemsavgiftene, inkludert familierabatten. Medlemsavgiftene Nødland
Danielsen
ble vedtatt videreført som de har vært i 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.
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8.

Framlegging og godkjenning av budsjett

Ansvarlig

Økonomiansvarlig Vegar Åge Larsen hadde framlagt budsjettet
Vegar Åge
for 2012 i forkant av årsmøtet (vedlegg 3). Det ble godkjent uten Larsen
innsigelser. Det var imidlertid et spørsmål om hvorvidt
budsjettet skulle inkludere en inntekts- og en utgiftspost for
turneringer, siden klubben p.t. ikke har bestemt seg for å
arrangere Ekeberg Open i 2012. Postene ble beholdt, slik at
budsjettet har rom for turneringer dersom klubben på et senere
tidspunkt velger å arrangere det.
9.

Valg
9.1

Leder og nestleder

9.2

Styremedlemmer og varamedlemmer

Styret har siden årsmøtet november 2011 bestått av:
 Halvor Kippe, leder
 Anders Joakim Arvill Ask, nestleder
 Vegar Åge Larsen, styremedlem og økonomiansvarlig
 Anders Nødland Danielsen, styremedlem og medlems- og
informasjonsansvarlig
 Emma My Maria Wingstedt, styremedlem
 Birgitte Nødland Danielsen, styremedlem
 Thor Hallgeir Johansen, styremedlem
 Tom-Henrik Sandvik, styremedlem
Siden varamedlemmene i praksis har spilt en likeverdig rolle som
de ordinære styremedlemmene, vedtok årsmøtet å videreføre et
styre med åtte ordinære styremedlemmer og ingen varaer.
Samtlige styremedlemmer stilte seg tilgjengelige for gjenvalg.
Samtlige ble gjenvalgt uten motkandidater.
9.3

To revisorer

Anders Røneid Fehn og Ole Kristian Bergheim ble valgt som
revisorer.
9.4

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 årsmøtet til Disksport Norge (DSN) og til Norges
Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). Klubben har for tiden
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Ansvarlig

tre stemmeberettigede under DSN sårsmøte.
9.5

Valgkomite med leder, to medlemmer og en vara

Ame Furre ble valgt til leder av valgkomiteen med Anders
Røneid Fehn og Kristian Gry t som medlemmer. Johnny
Kristoffer Selim ble valgt som varamedlem.

10.

Eventuelt
Det kom ikke opp noen saker under eventuelt.
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Agenda for årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb
3. april 2012
Tid: 18.00
Sted: Egon Nordstrand, Ekebergveien 228 B.

1. Godkjenning av frammøtte
2. Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding
5. Framlegging og godkjenning av regnskap
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsetting av medlemsavgift
8. Framlegging og godkjenning av budsjett
9. Valg
9.1 Leder og nestleder
9.2 Styremedlemmer og varamedlemmer
9.3 To revisorer
9.4 Representanter til ting og organisasjoner
9.5 Valgkomité med leder, to medlemmer og én vara

10. Eventuelt
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Årsmelding for Ekeberg Sendeplateklubb 2011
Framlagt for og behandlet av årsmøtet 3. april 2012
Styrets arbeid
Styret har bestått av følgende personer:










Halvor Kippe, leder
Anders Ask, nestleder
Vegar Åge Larsen, økonomiansvarlig
Anders Nødland Danielsen, informasjons- og medlemsansvarlig
Arne Furre, sportslig leder
Eirik Ansnes, utstyrsansvarlig
Birgitte Nødland Danielsen, styremedlem
Stian Winther, varamedlem
Thor Johansen, varamedlem

Styret har kun hatt to styremøter, 16. februar og 23. mai. Det ble også avholdt et
årsmøte 9. november 2011, hvor foreløpig regnskap for 2011 ble behandlet. Klubben
vil avholde sine årsmøter på våren fra og med 2012, slik at vi kommer i takt med
resten av Idrettsnorge ift. tidspunkt for konstituering og behandling av regnskap og
budsjett. Mesteparten av styrets utlegninger har foregått per epost og telefon. Styret
har erfart en betydelig økning i antall henvendelser utenfra, som styret i all hovedsak
har besvart i løpet av kort tid. De to viktigste utviklingstrekkene i styrets arbeid i
2011 har vært en oppstramming av medlemslista gjennom tettere oppfølging av
medlemmene, samt at klubben nå er registrert i Frivillighetsregisteret og i
Brønnøysundregistrene. Dette åpner flere dører for klubben i forhold til
støtteordninger som spesielt Grasrotandelen, hvor klubben nå kan motta støtte.

Utvikling av medlemsmassen
Ekeberg Sendeplateklubb registrerte 50 betalende, aktive medlemmer under
Idrettsregistreringen for 2010. Årsmøtet 2010 vedtok en målsetting om å nå 75
medlemmer innen utgangen av 2011. Ved utgangen 2011 hadde klubben mer enn
oppnådd denne målsettingen med hele 91 betalende medlemmer, hvor hele 73 betalte
i 2011. Oppfølgingen av nye og tidligere innmeldte medlemmer har blitt gjennomført
på en grundig måte i 2011. Økningen i antall betalende medlemmer har hatt en svært
positiv innvirkning på klubbens økonomi. Klubben har videreført ordningen med
medlemsdiscer. Nye medlemmer får altså en valgfri disc ved innmelding. Stadig
flere spillere fortsetter som betalende medlemmer etter sin første sesong (25 mot 10 i
2010), hvilket betyr at de ikke bare melder seg inn for medlemsdiscens skyld.
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Økonomi
Klubben har størsteparten av sine inntekter fra medlemsavgifter. Utgiftene er få,
siden klubben ikke har faste utgifter til anleggsleie eller opprustning av noen bane.
Som nevnt ovenfor har klubbøkonomien styrket seg som følge av en økning i den
betalende medlemsmassen. Dette er en utvikling som ventes å fortsette, hvilket gir
klubben større økonomisk spillerom. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012
framlegges som egne saker for Årsmøtet.

Sportslige aktiviteter og høydepunkter
Sesongen 2011 har vært en svært god sesong for Ekeberg Sendeplateklubb.
Onsdagsgolfen har sprengt alle tidligere rekorder for deltakelse, med en foreløpig
topp på 63 deltakere under en av rundene. Over 180 spillere er registrert i
resultatlistene for Onsdagsgolfen. Den høye deltakelsen har medført en
organisatorisk utfordring for styret og andre frivillige, men det har latt seg
gjennomføre på en god måte hele sesongen. Klubben har derimot ikke hatt ressurser
til å etablere spesiell kastetrening eller videreføre teknikkforum fra 2010, som var
målet. Onsdagsgolfen har fungert bedre enn noensinne som arena for å rekruttere nye
medlemmer. Stian Winthers resultatsystem har satt en oppsiktsvekkende ny standard
for ukesgolfer i Norge.
I Norgescupen har Ekeberg Sendeplateklubb vært en av de mest markante klubbene i
Norge i 2011. Anders Nødland Danielsen preget toppen av resultatlistene med to
andreplasser og en tredjeplass. Han kjempet lenge om å vinne open-klassen
sammenlagt, men tok til takke med en fjerdeplass etter en rekordjevn avslutning av
sesongen. Nødland Danielsen kunne også vise til bra resultater i turneringer i utlandet
denne sesongen. Resultatlistene til Disksport Norge for Norgescupen viser at klubben
hadde hele 14 spillere i open-klassen, fem i viderekommen herrer (noen av disse spilte
senere i open) og tre i masterklassen. Thomas Donsig-Vagmo ble nummer tre i
sistnevnte klasse. I dameklassen var Birgitte Nødland Danielsen og Tonje Nordmo
våre eneste spillere denne sesongen.
Ekeberg Open ble igjen arrangert av ESK, denne gangen med hele 62 deltakere. Her
fikk klubben andre- og fjerdeplass ved hhv. Thor Johansen og Anders Nødland
Danielsen. Carlos Río fra Pancake vant. I dameklassen ble Emma Wingstedt og
Birgitte Nødland Danielsen nummer fem og seks. I nybegynnerklassen dominerte
klubben fullstendig med de seks øverste plassene (best var Bjørn-Erik Johansen). I
Maigolfen ble Thor Johansen også nummer to. I Two-Disc Challenge (2DC) ble
Tom-Henrik Sandvik nummer to og Thor Johansen nummer fire, mens Emma
Wingstedt ble nummer to i dameklassen. President’s Cup ble avholdt for første gang.
Der ble klubben nummer to bak Stovner. Det var hele sju klubber med. Klubbens
medlemmer har også deltatt i en lang rekke andre større og mindre turneringer og
ukesgolfer. Hele 25 spillere deltok i klubbmesterskapet i år. Årets klubbmestere ble
Emma Wingstedt og Magnus Petersen.
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Regnskap 2011. Per 15.oktober.
KtoNr

KontoNavn

Budsjett 2012

KontoSum 2011

Resultatregnskap
Driftsinntekter
3110
3400
3441
3920
3970
3980
3999

Salg materiell avgiftsfritt
Offentlige tilskudd
Tilskudd fra Disksport Norge
Medlemmskontigent
Årskontingenter for 2010
Turneringer
Diverse

7 000
0
0
12 000
0
13 000
0

Sum Driftsintekter

32 000

7 149
0
0
9 400
900
13 222
0
30 670

5 000
6 000
12 000
500
4 000
1 000
500
29 000

5 540
5 170
11 753
59
4 470
750
220
27 962

3 000

2 708

50
-250

0
0

2 800

2 708

Driftskostnader

4200
4600
4700
6800
6860
7410
7790

Innkjøp av varer
Medlemsdisker
Turneringer
Kontorrekvisita
Møter, kurs
Medlemskontingenter
Diverse
Sum Driftskostnader

Driftsresultat (Foreløpig)

Renteintekter
Gebyr Bank

Årsresultat (foreløpig)

VEDLEGG 3

Balanserapport
KtoNr

KontoNavn

Budsjett 2012

KontoSum 2011

Eiendeler
Anleggsmidler
1030 Bank, innskudd
Sum anleggsmidler

6 878
6 878

4 078
4 078

Sum Eiendeler

6 878

4 078

4 078
2 800

1 370
2 708

6 878

4 078

0
0

0
0

6 878

4 078

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
2020 Egenkapital fra 2010
2060 Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Til årsmøtet i Ekeberg Sendeplateklubb
UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2011.
Vi har revidert årsregnskapet for idrettslaget Ekeberg Sendeplateklubb i henhold til Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite, kapittel 4.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2011 viser et overskudd på kr 2708.
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:
 Gått gjennom saldobalanse og regnskapsoppsett med økonomiansvarlig.
 Foretatt stikkprøver av enkeltkontoer for ytterligere revisjon og forklaring.
Vi har avdekket følgende mangler i regnskapet:
Vi har ikke avdekket noen feil i regnskapet, men har kommentert at det er nødvendig å dokumentere
eventuelle kontantsalg ytterligere. Dette vil bli forbedret ved bruk av en innbundet forhåndsnummerert bok.
Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens
regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2011 kan fastsettes som idrettslages årsregnskap
for 2011.

Oslo, 31. mars 2011

Anders Røneid Fehn

Ole Kristian Bergheim

