Årsmøte i Ringerike Friidrettsklubb 13. mars 2018, kl 18.00
Sted: RFIKs klubblokale Schjongshallen
Registrerte medlemmer tilstede:
Steffen Solberg, Vilde Kjos, Nils Julius Olsen, Stine Alme, Jørn Stavik, Lars Næss, Mireille
Gonin, Kristi Filseth, Eirik Jørgensen. Nickolass Jensen
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling godkjennes.
2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Steffen Solberg
Referent: Nickolass Jensen
3. Årsmelding for 2017
Leder leser opp årsmeldingen.
Årsmeldingen godkjennes.
4. Regnskap for 2017 – Se vedlegg RFIK resultatrapport – (2017)
Regnskapet godkjennes.
5. Handlingsplan for 2018 – Se vedlegg RFIK Handlingsplan 2018
Kommentarer: Årsmøtet oppfordrer leder til å utvise moderasjon i forhold til
ambisjoner på klubbens vegne. Leder forstår tilbakemeldingen, men ønsker fortsatt å
strekke seg litt lengere enn det som kanskje virker oppnåelig.
Handlingsplanen godkjennes.
6. Medlemskontingent
Innkommet forslag om økning i medlemskontingent for seniorer:
A) Fra 200 kr. til 600 kr. per år.
B) Fra 200 kr. til 800 kr. per år
C) Fra 200 kr. til 1000 kr. per år (Inkl RFIK t-shirt/singlet)
Ny forslag på årsmøtet:
D) Kontingent for senior er kr. 200 pr år, under forutsetning at de betaler
startkontingenter selv. Klubben dekker startkontingent på nasjonale mesterskap.
Begrunnelse for forslaget: Klubben ønsker å stimulere til at aktive voksne utøvere
deltar på trening sammen med klubbens ungdommer og bidrar til et godt og
inkluderende miljø der samhold er i fokus. Vi ønsker å kunne legge til rette for at
klubbens seniorutøvere skal kunne reise på minst fire løp per år og og få dekket
startutgifter. Ved å øke kontingenten søker vi å inspirere og oppfordre til større
deltakelse i felles aktiviteter samt medeierskap og -ansvar. Ettersom en stor del av
klubbens seniorutøvere i de seneste år har blitt avbildet i medier og på fotos uten
RFIK drakt eller andre synlige kjennetegn på tilhørighet til klubben, mener
forslagstiller at bruk av klubbdrakt samtidig skal være obligatorisk ved løpsdeltakelse
i regi av klubben. Dette er en måte å løse dette på, som samtidig senker den
administrative byrden for klubbens leder og kasserer.

Forslag D godkjennes.
7. Opprettelse av piggskobank for RFIK medlemmer
Begrunnelse for forslaget: Utfra en målsetning om at klubben skal kunne låne ut
piggsko og klubbdrakt til de som deltar på stevne første gang, så bør klubben kunne
oppfordre gamle medlemmer om å donere brukte sko til klubben. I tillegg kan klubben
overveie å supplere opp med innkjøp av sko i alle størrelser fra 37 til 44. Dette handler
om at terskelen for å delta på stevne skal være lav for både foresatte og utøvere.
Årsmøtet delegerer beslutning av eventuelle innkjøp til styret.
8. Presentasjon av prosjekt ny regional friidrettsarena på Ringerike med byggestart
2019-2020 og ferdigstilling 2021-2022. – Se vedlegg RFIK Friidrettsarena Ringerike
2018
Årsmøtet gir leder mandat til å jobbe videre med dette på vegne av klubben.
9. Budsjett 2018
Kommentarer:
Leder påpeker at de størst utgiftsposter er fordelt på aktiviteter og utstyr, og at posten
til utstyr har vært neglisjert over flere år og at det derfor er på tide med større
investeringer, samtidig har posten for treningsleir ikke blitt brukt i flere år på rad og
det er en gruppe ungdommer som har ventet på dette i mange år. Ny post i budsjettet
er sosiale aktiviteter, som skal være med på å fastholde og evt. rekruttere nye
medlemmer. For å møte økte utgifter bør man jobbe mer aktivt med dugnadsinnsats og
sponsorsamarbeid.
Årsmøtet utrykker bekymring for at det er satt opp budsjett med så stort underskudd
og oppfordrer til å redusere utgifter.
10. Behandle RFIKs organisasjonsplan.
RFIK har ingen.
RFIK organisasjonsplan ble ikke behandlet.
11. VALG av styremedlemmer og valgkomite
Styremedlemmer som fortsetter:
Nickolass Jensen, Leder
Bjørn Kristian Bentzen, Kasserer
Nye styremedlemmer:
Stine Alme
Lill-Heidi Tinholdt
Lars Næstad Johansen
Ungdom/utøverrepresentant:Vilde Kjos
Vara: Elisabeth Djønne-Dahl
Valgkomité:
Jørn Stavik
Steffen Solberg

12. Evt.
Steffen Solberg uttrykte ønske om å planlegge og avholde et sommerstevne for
funksjonshemmede i regi av RFIK. Årsmøtet oppfordret ham til å gå videre med
initiativet.
Åsmøteprotokollen er gjennomlest og godkjent av medlemmer som var tilstede på
årsmøtet:
Nils Julius Olsen
Kristi Filseth
Jørn Stavik

