Årsmøte Håndballavdelingen i
Charlottenlund sportsklubb.
Møtevarighet
KL. 18:00 - 21:00

Møtested:
CSKVarmbo
Arena, Peisestua
Til stede: 137 stemmeberettigede 7 uten stemmerett.

Møtedato
28.03. 2022

Møteleder:
Jan H. Engen

Sak nr.

Tekst

Beslutning

1

Godkjenne
stemmeberettigede

137 Med stemmerett
til stede.

2

Velge dirigent,
ordstyrer, referent
samt 2 medlemmer til
å underskrive
protokollen

Dirigent: Jan Engen
Referent: Ola Rindal
Valgt til å signere
protokoll:
Tore Ottesen
Roar Eide Bakke

3

Godkjenne
forretningsorden,
innkalling og saksliste

Godkjent

4

Behandle avdelingens
årsberetning

5

Behandle avdelingens
regnskap

6

Behandle forslag og
saker

Godkjent med et
ønske om G-20 lagets
finale i NM i mai blir
tatt inn (Neste år)
Enstemmig vedtatt.

Referent:
Ola Rindal

Merknader

Det kom forslag på at
sak 6,1 og sak 9
behandles sammen.
Da begge omhandler
organisasjonsplan.
Dette ble godtatt av
årsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

6,1

Sak 1. Forslag fra Peter
Ibsen og Olav Johnsen
om valgkomite

6,2

Sak 2. Forslag fra Peter Det ble vedtatt at
Ibsen og Olav Johnsen Sportslig leder skulle
om verv i styret
velges på årsmøtet, og
dermed ha
stemmerett i
håndballstyret.
96 stemte for
35 stemte mot
1 stemme forkastet

7

Fastsette
treningsavgifter

Enstemmig vedtatt.

8

Vedta avdelingens
budsjett for 2022

Behandles på nytt i
hovedlagets årsmøte

9

Vedta klubbens
organisasjonsplan

Ble behandlet i sak 6,2

10

Valg

Oppfordring fra
årsmøtet om at
forslagsstillere Peter
Ibsen og Olav Johnsen
tok en samtale med
representanter fra
styret om å bli
omforent med et
felles forslag til
organisasjonsplan

Forslag fra Ingvild
Pettersen om at det
ble bevilget ekstra
100 000 til dekking av
transport på reisecup.
Monica Sagosen
foreslo at det ble tatt
70 000 fra posten i
budsjettet som
omhandler bevilgning
til spillerutvikler, og i
stedet brukt på
transport reisecup.
Dette forslaget ble
godkjent av årsmøtet,
og viderebehandles på
hovedstyrets årsmøte

10A

Styrets innstilling på
leder og nestleder

Håkon Wang ble valgt
til ny styreformann.
89 stemte for
41 stemte mot
Monica Sagosen ble
valgt til nestleder
15 stemte mot dette
forslaget

10 B

Styrets innstilling på
styremedlemmer og
varamedlemmer

lOC

Styrets innstilling på
valgkomite

Trondheim

Dato:

29/03/2:>2,2__

Ny sportslig leder ble
Kjetil Sandø
20 stemte mot dette
forslaget
Nye medlemmer i
styret ble enstemmig
valgt inn.
Heidi Unge,
Christine Eriksen
Åmotsbakken,
Heidi Sandø,
Ingrid Ramberg og
Peter Ibsen

Det var fremmet 2
kandidater til vervet
som styreformann:
Heidi Unge og Håkon
Wang. Dette ble det
stemt på
Heidi Unge ønsket å
trekke sitt kandidatur
til nestleder.

Det ble reist spørsmål
om habilitet i og med
at Heidi Sandø
(styremedlem) og
Kjetil Sandø (sportslig
leder) er gift med
hverandre. Årsmøtet
fant ingen
habilitetskonflikt i
forhold til lowerk
vedr. dette.

Ikke behandlet da
forslag i pkt. 6,1
allerede var vedtatt.
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Signatur 2:

