
Referat fra årsmøte i Drammen Bandy den 05.05.2021 kl 19.00  

 
Avholdt på Teams.   

I møterom: Leder Julie Nålby, sportslig leder Jens Petter Farnes, markedsansvarlig Espen Slotsvig, 

økonomiansvarlig Knut-Henning Søhoel, sekretær Katrine Wilhelmsen. 

 

14 stemmeberettigede. 

 

Innledningsvis gjennomgikk Espen Slotsvig den praktiske gjennomføring av møtet og stemmegivning. 

  

Agenda:  
  

1.0 Godkjenninger  

1.1 - av innkalling         Godkjent  

Det kom kommentar fra salen om at saksdokumentene til årsmøtet ble lagt ut kvelden før årsmøte, 

og skal deltakere kunne forberede seg må innkallingsgrunnlag legges ut en uke før møtet.   Her var 

det skjedd en glipp hvor bare deler av dokumentene var lagt ut i tide.  Styret vil fremover forholde seg 

til NIFs regler som sier:  «Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens 

innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som 

senest kan være én uke før årsmøtet.» 

 

1.2 - av dagsorden         Godkjent 

1.3 - antall stemmeberettigede 14 personer      Godkjent  

  

2.0 Valg   

- Møteleder (forslag: Espen Slotsvig)       Enstemmig valgt 

-  Referent (forslag: Katrine Wilhelmsen)      Enstemmig valgt 

- 2 til å underskrive protokollen (forslag: Line Josef og Nils Aulie )  Enstemmig valgt 

  

3.0 Årsberetninger 2020/21  

Forlag at styrets beretning leses høyt og at årsmøtets deltakerne   Godkjent 

leser lagenes beretninger selv. De ligger på årsmøtets nettside.     

3.1 Styrets årsberetning        Lest av Julie Nålby 

Benkeforslag om at innsatsen til enkeltpersoner og undergrupper burde tilføyes i styrets beretning ble 

bifalt av styret. 

3.2 Alle lagene  
  

4.0 Årsregnskapet 2020                   v/Knut- H. Søhoel  

Årsregnskap kr. 124.167, egenkapital kr.145 037. Utfordrende år   Godkjent  

med fall i sponsor- og salgsinntekter.  

 

5.0 Revisors beretning 2020                  v/Knut- H. Søhoel 

Revisors beretning ble lest opp. Regnskapet for 2020 er funnet i orden.  

Revisor anbefaler å budsjettere med et overskudd på minimum 150 000 for sesongen 2021/2022.
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6.0 Innkomne forslag   

6.1 Fra styret: medlemskontingent skal vedtas av årsmøtet i året før  
(se punkt 7.1– medlemskontingent)   

6.2 Fra Styret: se pkt. 7.2 – om dugnadsrabatt  
6.3 Fra styret: se pkt. 7.3 – om aktivitetskontingent  

  

7.0 Fastsettelse av kontingent         

7.1 Styrets forslag: For å harmonisere med NIFs retningslinjer for   Enstemmig vedtatt 

medlemskontingenter går vi over fra å bestemme årets medlemskontingent  

på årets årsmøte til å bestemme neste års medlemskontingent.  Dette betyr  

at vi for inneværende år må bestemme medlemskontingent både for 2021  

og 2022.  

 

7.2a. Medlemskontingent for 2021 (utskrives mai/juni 2021)   Enstemmig vedtatt
  
Styrets forslag er:  

Enkeltmedlem   500  

Trenere/lagledere  250  

Familie     900  

Senior (over 62)  200  

 -  

 

7.2b. Medlemskontingent for 2022 (utskrives januar 2022)    Enstemmig vedtatt 
Styrets forslag er:  

Enkeltmedlem   500  

Trenere/lagledere  250  

Familie     900  

Senior (over 62)  200  

  

 7.3 Dugnadsrabatt ifm aktivitetskontingent for 2021/2022    Enstemmig vedtatt 
I hht. NIFs kjøreregler kan klubben ikke pålegge dugnad, men kan i  
stedet gi en reduksjon i aktivitetskontingenten om man deltar på dugnader.  
-Hvis man deltar i salg av Fordelsheftet så får man en rabatt på kroner 1.500  
(a-lag herre/dame 3.000)  

-Hvis man deltar på kioskvakter så får man en rabatt på 500 per gang  

(estimert 2x per spiller).  

 

7.4. Aktivitetskontingent for sesongen 2021/2022     Enstemmig vedtatt 

Styret orienterer om den budsjetterte aktivitetskontingentens  

størrelse (etter rabatt for dugnader).  Styret ber om fullmakt til å  

fastsette aktivitetskontingenten på første styremøte etter årsmøtet.   

Her er de budsjetterte aktivitetskontingentene:  

A-lag herre/dame  1.000 (tidligere 1.000)  

Rekrutt    1.500 (tidligere 1.500)  

Veteran    1.500 (tidligere 1.500)  

Ungdom    2.750 (tidligere 2.750)  
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8.0 Budsjett 2021/22                      Enstemmig vedtatt           

Inntekter 1.604.000 

Utgifter 1.463.500 

Resultat 140 500 

 

Budsjettet er laget ut fra normalsituasjon dvs. full aktivitet av treninger og kamper fra juni 21 til mars 

2022.   

  

9.0 Valg           

Styre 

Leder                    Julie Nålby      Gjenvalgt for 2 år 

Sportslig leder               Jens Petter Farnes     Gjenvalgt for 2 år 

Økonomiansv.    Knut-Henning Søhoel     Gjenvalgt for 1 år 

Sekretær:    Katrine H. Wilhemsen     Ikke på valg 

Markedsansvarlig:  Thomas Ramberg (ny)    Valgt for 2 år  

Styremedlem:   Rune Jahnsen       Ikke på valg 

 

1. Varamedlem  Arild Aamodt        Ikke på valg 

2. Varamedlem  Maren Grepperud      Ikke på valg 

  

Revisor    Kjell N. Nilsen      Ikke på valg 

 

Revisor stod ikke på valg, men ba om avløsning rett før årsmøtet.  Det har ikke lykkes valgkomiteen å 

finne en kandidat på så kort varsel, men styret ba om fullmakt til å kunne finne en ny revisor.  Dette 

ble godkjent av årsmøtet.  Om mulig vil dette bli formalisert i ekstraordinært årsmøte høsten 2021 

hvor vedtektene er planlagt oppdatert. 

               

Representanter til ting, årsmøter etc.:               Styret    

                                  

Valgkomite           

Nåværende valgkomite Sverre Erling Nilsen og Preben Kjelsrud   Gjenvalgt 

 

Styret ba om fullmakt for å utvide valgkomiteen med et ekstra medlem og utpeke 

dette medlemmet og det ble enstemmig vedtatt.     

        

 

Ut av styret gikk Espen Slotsvig. Han takkes for mange års innsats for Drammen Bandy. 

 

  
 

Signeres og dateres elektronisk 

Julie Nålby, Leder Drammen Bandy       Line Rosef     Nils Aulie 
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