Protokoll fra årsmøtet i Asker Basketball Club 30. mars 2017
Årsmøtet ble avholdt i Leikvollhallen torsdag 30 mars kl. 19:00
Sakliste og vedtak:
1. Åpning
• Møtet ble åpnet av konstituert styreleder Ottar Hekneby.
2. Konstituering
• Det var 10 fremmøtte på årsmøtet.
3. Godkjenne innkallingen og sakliste
• Innkalling og saksliste ble godkjent.
4. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
• Ottar Hekneby ble valgt til dirigent. Eivind Tandberg ble valgt som referent.
Geir Præsttun og Ingun Ranneberg-Nilsen ble valgt til å underskrive
protokollen.
5. Behandle årsberetning
• Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent med tre tilføyelser: navn på andre
revisor og antall medlemmer i 2015 og 2016.
• For neste år bør også dugnadsansvarlige for de enkelte lagene angis.
6. Behandle regnskap 2016
• Regnskapet var ikke ferdigstilt fra regnskapsbyrået, så dette må behandles på
et ekstraordinært årsmøte innen utløpet av mai 2017.
7. Innkomne forslag fra medlemmene.
• Det var ingen innkomne forslag.
8. Fastsette medlemskontingent for 2017/2018
• Medlemskontingenten opprettholdes på 800 kr for spillende medlemmer.
Ordningen med frivillig kontingent for støttemedlemmer skal revitaliseres.
9. Vedta budsjett 2017
• Budsjettet for 2017 er en teknisk videreføring av budsjettet for 2016. Det ble
vedtatt at dette kan legges til grunn inntil videre, men at det kan bli behov for
et oppdatert budsjett i etterkant av strategiprosess våren 2017 og videre
planlegging av sesongen 2017/2018. Et eventuelt oppdatert budsjett bør vedtas
på ekstraordinært årsmøte innen utløpet av mai 2017.
10. Valg av styre
• Det forelå forslag til fire styremedlemmer for kommende periode: Eivind
Tandberg (styreleder), Cato Stoll, Jon Ølstad og Åsmund Skår. Eivind
Tandberg og Cato Stoll satt også i det avgående styret, de to andre er nye.
Disse fire ble enstemmig valgt.

•

Årsmøtet påpekte at det i henhold til NBBFs regelverk skal være minst to
kvinnelige styremedlemmer. Det vil bli arbeidet videre med å finne to
kvinnelige styremedlemmer som kan supplere styret.
11. Eventuelt
• BLNO sesongen 2017/2018
• KL sesongen 2017/2018
i. BLNO og KL vil, på samme måte som for 2016/2017, bli organisert
som egne avdelinger og resultatenheter innenfor klubbens samlede
økonomi.
ii. Geir Spiten og Lars Onarheim er BLNO ansvarlige for kommende
sesong.
iii. Jan Kristen Wilborn og Ingun Ranneberg-Nilsen er KL ansvarlige for
kommende sesong.
iv. De ansvarlige for BLNO og KL vil få innkalling til styremøter, og har
tale- og forslagsrett i styret.
v. Årsmøtet ga styret fullmakt til å bli enige om det praktiske opplegget
for BLNO og KL i kommende sesong, innenfor tilsvarende
økonomiske rammer som i foregående sesong.
vi. Opplegget for neste BLNO og KL sesong bør reflekteres i et eventuelt
oppdatert budsjett som kan vedtas på ekstraordinært årsmøte innen
utgangen av mai 2017.
• Planlagt strategiprosess våren 2017
i. Det tas sikte på å gjennomføre en enkel strategiprosess i løpet av
april/mai 2017. Denne skal resultere i et kort dokument som
sammenfatter verdier, mål, prioriteringer og aktiviteter for kommende
fire-års periode. Det søkes bistand fra NBBF og/eller Akershus
Idrettskrets til gjennomføring av strategiprosessen.
• Valgkomite for 2018
i. Ottar Hekneby, Pål Nettli og Fredrik Bergseth ble valgt til valgkomite
for neste år.
• Klubbens vedtekter må oppdateres for å være i tråd med NBBFs regelverk.
Dette vil bli gjort fram til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av mai 2017,
• Årsmøtet rettet en varm takk for innsatsen til de styremedlemmene som nå går
av.
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